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POSEUR-02-1809-FC-000003

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA 
FORMOSA - SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA RIA FORMOSA S.A.

Proteção e Reabilitação dos Sistemas Costeiros Naturais da Ilha da Culatra - 
Núcleos do Farol Nascente e Hangares 2.273.359 FC 1.932.355

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000074

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos FREGUESIA DE CORTES DO MEIO

Abertura de Rede Secundária de FGC associados a troços da Rede Viária 
Florestal de acesso à Rede Primária de FGC e a Pontos de Água, sobre o 
domínio público na freguesia de Cortes do Meio - Covilhã 323.749 FC 275.186

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000071

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE GÓIS

Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios Florestais  no 
concelho de Góis 178.039 FC 151.333

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000073

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA Rede de defesa da floresta contra incêndios em Vale de Cambra 184.404 FC 156.743

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2012-FC-000033

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos A V - ÁGUAS DE VALONGO S.A. Ampliação e Remodelação da ETAR de Campo - Valongo 3.896.240 FC 3.311.804

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000041

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE GONDOMAR Construção do Intercetor do Rio Tinto 9.257.584 FC 7.868.947

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000091

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA Consolidação da Escarpa da Serra do Pilar 2.748.255 FC 2.336.016

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-0212-FC-000001

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE MATOSINHOS Ambiente em Matosinhos: ETAR – Tratamento Secundário 15.699.421 FC 13.344.508

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POSEUR-02-1810-FC-000086

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE ARGANIL Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios 111.958 FC 95.165

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2012-FC-000030

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO NORTE, S.A. Execução da Etapa de Remoção de Nutrientes na ETAR de Mesão Frio 252.000 FC 214.200

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000032

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

EMARVR,ÁGUA E RESÍDUOS DE VILA 
REAL, E.M., S.A.

Despoluição da Bacia do Corgo - Ampliação de Redes de Saneamento e 
Reabilitação de ETAR’s 8.217.470 FC 6.984.850

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000035

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE VILA REAL BIODIVERSIDADE do Sítio Alvão/Marão 316.559 FC 269.075

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000046

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Recolha e drenagem de águas residuais domésticas em diversas freguesias do 
Município do Peso da Régua para tratamento adequado 996.764 FC 847.250

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000045

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE LAMEGO Sistema de saneamento de águas residuais domésticas no lugar de Souto Covo 753.924 FC 640.835

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1809-FC-000001

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - 
SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA RIA DE AVEIRO, S.A. Redução da erosão costeira do Sitio da Barrinha de Esmoriz e zona envolvente 4.703.366 FC 3.997.861

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000001

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E 
DA ATMOSFERA, I.P. RADAR METEOROLÓGICO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA (RAM) 3.382.741 FC 2.875.330

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2317-FC-000002

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos EGF, QUIMIPARQUE, A.C.E. Remoção de pirites verdes depositadas no Parque Empresarial do Barreiro 3.936.000 FC 3.345.600

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000032

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

LIGA PARA A PROTECÇÃO DA 
NATUREZA

RPAS - Ações de deteção no terreno de espécimes de lince-ibérico e aves 
necrófagas 1.159.970 FC 985.974

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000019

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA Os Fantásticos da Natureza 348.090 FC 295.877

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000012

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
PROPRIETÁRIOS RURAIS, GESTÃO 
CINEGÉTICA E BIODIVERSIDADE 
(ANPC)

SELECTPREDADORES - Avaliação de eficácia de novos métodos para controle 
selectivo de predadores 283.515 FC 240.988

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética
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POSEUR-03-2215-FC-000033

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
PROPRIETÁRIOS RURAIS, GESTÃO 
CINEGÉTICA E BIODIVERSIDADE 
(ANPC)

Caça e conservação da natureza no Vale do Guadiana, área de reintrodução 
do lince-ibérico 259.924 FC 220.935

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-04-6177-FC-000002

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 04 - Assistência Técnica

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA Assistência Técnica - Encerramento do POVT (SG.MAI) 101.107 FC 85.941

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POSEUR-03-2215-FC-000040

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

INSTITUTO SUPERIOR DE 
AGRONOMIA

Modelação do efeito combinado da vegetação, das interacções bióticas e da 
caça em habitats adequados para o lince-ibérico: preparação de condições 
para a re-introdução em Portugal 233.880 FC 198.798

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000006

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. Natural.PT móvel 419.965 FC 356.970

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000005

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

Desenvolvimento dos trabalhos preparatórios ao processo de designação de 
Zonas Especiais de Conservação – CART-PG RN2000 3.601.307 FC 3.061.111

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000004

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. Lince Ibérico – Reintrodução em Portugal 862.439 FC 733.073

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000002

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

Estudos de Base para Elaboração de três Programas Especiais de 
Ordenamento do Território: Parque Natural do Douro Internacional, Parque 
Natural da Serra de S. Mamede e Parque Natural Vale do Guadiana 97.500 FC 82.875

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000087

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

REDE de DEFESA da FLORESTA CONTRA INCENDIOS, em áreas sob gestão do 
ICNF 1.589.828 FC 1.351.354

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2215-FC-000003

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

Avaliação dos planos de ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais e 
do Parque Natural da Arrábida 70.725 FC 60.116

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000001

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E 
GEOLOGIA Estudo do Microbismo Natural das Águas Minerais Naturais - HIDROGENOMA 1.156.278 FC 982.836

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2317-FC-000005

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

EDM - EMPRESA DE 
DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A.

Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo, Formiga, 
Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães 4.979.603 FC 4.232.662

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2317-FC-000007

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

EDM - EMPRESA DE 
DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A. Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira da Urgeiriça - Fase Final 12.677.219 FC 10.775.636

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-04-6177-FC-000001

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 04 - Assistência Técnica

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO 
DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E ENERGIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PO SEUR (2015-2019) 23.529.317 FC 19.999.923

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POSEUR-02-1809-FC-000002

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

AGÊNCIA PORTUGUESA DO 
AMBIENTE, I.P. Desassoreamento da Zona Superior da Lagoa de Óbidos 16.746.450 FC 14.234.483

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2013-FC-000001

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGÊNCIA PORTUGUESA DO 
AMBIENTE, I.P. Melhoria da Avaliação do Estado das Massas de Água 3.998.362 FC 3.398.608

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1809-FC-000013

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

AGÊNCIA PORTUGUESA DO 
AMBIENTE, I.P.

Elaboração do Projeto de Execução de Minimização do Risco na Zona Norte da 
Arriba da Praia do Sul 49.815 FC 42.343

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2215-FC-000013

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
BOTÂNICA Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental 411.644 FC 349.897

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000002

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO ALGARVE S.A.

Ligação de Monchique Norte ao Sistema Multimunicipal de Saneamento do 
Algarve 750.170 FC 637.645

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000028

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO ALGARVE S.A. ETAR de Faro / Olhão e Sistema Elevatório de Olhão 21.820.032 FC 18.547.028

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000025

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO ALGARVE S.A.

Ligação de Algoz/Tunes ao Sistema de Águas Residuais de Albufeira, Lagoa e 
Silves 1.872.297 FC 1.591.452

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética
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POSEUR-03-2012-FC-000027

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO ALGARVE S.A. NOVA ETAR DA COMPANHEIRA 11.088.900 FC 9.425.565

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000026

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO ALGARVE S.A. Sistema Intercetor e Elevatório de Vila do Bispo e Sagres 2.040.183 FC 1.734.155

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000035

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS 
EFLUENTES E RESÍDUOS DE BRAGA 
E.M.

Instalação de equipamentos e fases de tratamento adicionais na ETAR de 
Frossos 925.695 FC 786.841

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1809-FC-000008

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE 
PARA A REQUALIFICAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO LITORAL NORTE, 
S.A.

Reabilitação de Estruturas de Defesa e Proteção Costeira em Viana do Castelo 
e em Esposende 1.993.042 FC 1.694.086

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000010

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE 
PARA A REQUALIFICAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO LITORAL NORTE, 
S.A.

Proteção e Reabilitação de Sistemas Costeiros Naturais em Caminha e Viana 
do Castelo 738.133 FC 627.413

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2215-FC-000027

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO Escola da Natureza 193.681 FC 164.629

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000076

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

REFORÇO DA INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS – MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO 378.162 FC 321.438

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000047

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ARCOS DE VALDEVEZ

REABILITAÇÃO FUNCIONAL E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 510.450 FC 433.883

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000079

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE 
ARCOS DE VALDEVEZ 764.645 FC 649.948

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000084

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA Proteger Coura 269.001 FC 228.650

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2012-FC-000082

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA Eficiência na Gestão de Infraestruturas de Água| Paredes de Coura 227.206 FC 193.125

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000030

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 
PONTE DE LIMA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE FREIXO DA AHBVPL 393.600 FC 334.560

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2215-FC-000030

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES 
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA 
GERÊS - ADERE - PENEDA GERÊS GNÓMON - Escolas na Biosfera 311.911 FC 265.124

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000010

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE 
CASTELO RODRIGO

Descobrir o património natural classificado do Concelho de Figueira Castelo 
Rodrigo 74.800 FC 63.580

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000014

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE TRANCOSO Nova ETAR da Quinta do Seixo 615.864 FC 523.484

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000013

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE TRANCOSO Remodelação da ETAR de Courelas 718.619 FC 610.826

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000009

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, 
S.A. Remodelação da ETAR do Torrão 1.216.502 FC 1.034.027

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000008

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA S.A. Beneficiação da ETAR de Oliveira do Hospital 809.995 FC 688.496

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000085

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Instalação da rede secundária de faixas de gestão de combustivel e adaptação 
da rede viária florestal 362.805 FC 308.384

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2215-FC-000017

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DO SEIXAL

Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do Seixal | Aplicativo Móvel - 
Seixal APPé 84.792 FC 72.073

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética
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POSEUR-03-2215-FC-000034

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

APALV - ASSOCIAÇÃO PARA A 
PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA AVEntura-te nos Estuários do Tejo e Sado 323.736 FC 275.176

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000007

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE SETUBAL

Sistema do Faralhão - Emissário e conduta elevatória para ligação à ETAR de 
Setúbal 405.439 FC 344.623

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000040

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTECÇÃO CIVIL

INTERVENÇÃO NA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE PROTEÇÃO CIVIL PARA 
REFORÇO DA OPERACIONALIDADE – COMANDOS DISTRITAIS DE OPERAÇÕES 
DE SOCORRO (CDOS) 4.705.882 FC 4.000.000

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2215-FC-000008

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E 
VETERINÁRIA, I.P. GESVESPA - Estratégias de gestão sustentável da vespa velutina 410.051 FC 348.544

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000039

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
AGUA E SANEAMENTO DA CAMARA 
MUNICIPAL DE SINTRA Reabilitação da ETAR do Magoito 966.424 FC 821.460

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000004

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
AGUA E SANEAMENTO DA CAMARA 
MUNICIPAL DE SINTRA

Saneamento da Bacia Norte/Nordeste – Ampliação e Remodelação da ETAR 
de Vila Verde 944.974 FC 803.227

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000031

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE MANGUALDE ETAR POENTE DE MANGUALDE E EMISSÁRIO 3.120.653 FC 2.652.555

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000003

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE PENALVA DO 
CASTELO Construção da nova ETAR de Gôje 2.076.659 FC 1.765.160

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000118

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE SÁTÃO Gestão e Cadastro de Infraestruturas de AA e SAR do Município de Sátão 122.250 FC 103.913

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000012

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE NELAS Construção da ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor 3.250.040 FC 2.762.534

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000037

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA Remodelação da ETAR de Vila Nova de Paiva 863.570 FC 734.034

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000016

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL Construção da ETAR de Valgode e emissários 3.509.459 FC 2.983.040

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000015

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE Construção da nova ETAR, incluindo emissários e EEs 6.706.228 FC 5.700.293

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000058

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE 
RÓDÃO

Cadastro de infraestruturas – Abastecimento de Água e de Saneamento de 
Águas Residuais 79.247 FC 67.360

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000039

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

ASSOCIAÇÃO CENTRO CIÊNCIA VIVA 
DO ALVIELA Quiroptário fora de portas 210.829 FC 179.205

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000029

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

ABRANTAQUA - SERVIÇO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS URBANAS DO MUNICÍPIO 
DE ABRANTES S.A. ETAR dos Carochos e Sistema Intercetor 1.772.176 FC 1.506.349

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000025

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 
COVILHÃ Alteração do edifício dos Bombeiros Voluntários da Covilhã 505.530 FC 429.701

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2012-FC-000102

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE POMBAL

Elaboração de cadastro de infraestruturas existentes nos sistemas de 
Abastecimento de Água em baixa do Município de Pombal 579.450 FC 492.533

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000023

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE MEALHADA Execução da Obra de Ampliação e Beneficiação da ETAR de Mealhada 3.092.134 FC 2.628.314

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000036

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A. Subsistema de Saneamento de Lapas / Ribeira Branca 5.228.600 FC 4.444.310

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética
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POSEUR-03-2012-FC-000042

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A. Remodelação da ETAR da Quinta do Papelão 939.990 FC 798.992

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000040

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Remodelação da obra de entrada e lagoa de maturação da ETAR de Almeirim 
/ Alpiarça 300.000 FC 255.000

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000034

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A. Subsistema de Saneamento de Chancelaria / Pedrógão 4.977.389 FC 4.230.781

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000010

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

CARTÁGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, 
S.A. ETAR de Pontével 2.572.090 FC 1.557.980

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000011

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

CARTÁGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, 
S.A. ETAR de Valada 2.944.401 FC 2.138.053

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000022

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO 
ALENTEJO, S.A.

Conceção Construção da ETAR de Montemor-o-Novo e sistema Intercetor de 
Montemor-o-Novo (resolução do processo de contencioso DARU) 5.099.184 FC 4.334.306

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000043

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO 
ALENTEJO, S.A. Nova ETAR de S. Teotónio e Sistema Elevatório 1.870.000 FC 1.589.500

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000020

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO 
ALENTEJO, S.A.

Remodelação da ETAR de Amareleja (resolução do processo de contencioso 
DARU) 270.000 FC 229.500

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000021

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO 
ALENTEJO, S.A. Construção da ETAR de Beja (resolução do processo de contencioso DARU) 4.997.450 FC 4.247.833

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000019

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO 
ALENTEJO, S.A.

Conceção Construção da ETAR de Grândola e Sistema Intercetor de Grândola 
(resolução do processo de contencioso DARU) 4.386.951 FC 3.728.908

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000024

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO 
ALENTEJO, S.A.

Remodelação do Tratamento Secundário da ETAR de Senhora de Aires – Viana 
do Alentejo 367.500 FC 312.375

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000018

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE MÉRTOLA GERAÇÃO BIO 214.665 FC 182.465

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000053

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes de abastecimento de 
água e saneamento de águas residuais em baixa no município de Aljustrel 70.590 FC 60.001

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000052

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

MUNICIPIO DE FERREIRA DO 
ALENTEJO

Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes nos sistemas AA e SAR 
no Município de Ferreira do Alentejo 94.846 FC 80.619

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-02-1810-FC-000070

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos MUNICÍPIO DE SANTARÉM ESTABILIZAÇÃO DAS ENCOSTAS DE SANTARÉM - 1ª FASE 5.856.816 FC 4.978.293

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000009

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

POLIS LITORAL SUDOESTE - 
SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

Estabilização das Arribas da Praia da Zambujeira do Mar e do Portinho de 
Porto Covo 1.666.209 FC 1.416.278

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-03-2012-FC-000018

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ S.A. Subsistema de Água Residual - ETAR de Ribeira dos Moinhos 1.622.551 FC 1.379.168

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000017

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA 
CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE Remodelação da ETAR de Peniche 6.288.551 FC 5.345.269

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000005

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos ÁGUAS DO OESTE S.A. Remodelação da ETAR da Maceira 474.122 FC 403.004

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000020

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos 03 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS Conhecer para Preservar | Rede Natura 2000 314.904 FC 267.669

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética
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POSEUR-02-1810-FC-000005

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

SECRETARIA REGIONAL DOS 
ASSUNTOS PARLAMENTARES E 
EUROPEUS

Reabilitação e Regularização da Ribeira de São João - Troço urbano de 
Montante, setores 5 a 14. 20.123.387 FC 17.104.879

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000003

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

SECRETARIA REGIONAL DOS 
ASSUNTOS PARLAMENTARES E 
EUROPEUS Regularização e Canalização da Ribeira da Tabua - 1ª Fase 1.303.777 FC 1.108.210

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000001

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

SECRETARIA REGIONAL DOS 
ASSUNTOS PARLAMENTARES E 
EUROPEUS

Regularização e Canalização Ribeiras Fajã das Éguas, Pereira e Eirinha - Serra 
d'Água 5.053.088 FC 4.295.125

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000002

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

SECRETARIA REGIONAL DOS 
ASSUNTOS PARLAMENTARES E 
EUROPEUS Regularização e Canalização Ribeiro do Monte, a montante do Largo da Fonte 1.707.682 FC 1.451.529

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000004

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

SECRETARIA REGIONAL DOS 
ASSUNTOS PARLAMENTARES E 
EUROPEUS

Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia - Troço urbano, km 
0+386 ao km 1+860, e a reabilitação das obras de arte 12.061.390 FC 10.252.181

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000088

Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

02 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

SECRETARIA REGIONAL DO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) – Madeira 106.750 FC 90.738

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

ACORES-03-0954-FEDER-100308
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SONIA PAULA ARRUDA PEREIRA Modernização Atelier Maquetas MiiCasa 5.423 FEDER 2.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-07-2756-FEDER-000012
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres do Faial - Reabilitação e 
beneficiação de um troço da ER nº 2 ? 2.ª, Av. Príncipe Alberto do Mónaco 943.289 FEDER 801.796

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-03-0954-FEDER-100307
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PRODEMAZORES, LDA

Abertura de uma atividade de comércio a grosso de produtos químicos e de 
manutenção e segurança 5.479 FEDER 2.739

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-04-1406-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 04 - Economia de Baixo Carbono

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 81.420 FEDER 69.207

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ACORES-07-2756-FEDER-000011
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de S. Miguel ? Requalificação 
dos troços da ER 1-1ª entre o Pilar, João Bom e Mosteiros e da ER 7-2ª no Pico 
do Fogo 1.172.610 FEDER 996.719

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-09-4842-FEDER-000022
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Requalificação de Edificio para a Creche A Joaninha em Ponta Delgada 711.132 FEDER 604.462

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-03-0954-FEDER-100297
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MANUEL NORBERTO DE MELO 
JORGE Manuel Norberto de Melo Jorge 286.400 FEDER 117.424

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100310
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Ruben Flávio Pacheco Couto Instalação de empresa de consultoria e auditoria na área de SCIE 8.180 FEDER 3.272

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000021
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Requalificação de Edifício para Centro Comunitário de Terapia Familiar 547.681 FEDER 465.529

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-07-2756-FEDER-000010
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de São Jorge ? Reabilitação e 
Beneficiação de um troço da Estrada Regional N.º 1 ? 2.ª, no ramal de acesso 
à Fajã do Ouvidor 601.122 FEDER 510.953

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-06-2012-FEDER-000007
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

Realização de três sondagens de pesquisa e captação de água subterrânea 
para abastecimento do Município de São Roque do Pico 328.650 FEDER 279.353

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ACORES-05-1708-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil das Lajes das 
Flores 17.555 FEDER 14.922

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

ACORES-03-0954-FEDER-100291
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LIMA & QUENTAL, LDA.

Expansão da unidade industrial com a construção de uma nova unidade fabril 
para produção de licores 682.999 FEDER 284.701

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100292
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PAOLO FONTANA - FABRICAÇÃO DE 
GELADOS, UNIPESSOAL LDA Modernização e beneficação de equipamentos de restauração 5.508 FEDER 2.203

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0954-FEDER-100290
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PEDRO MIGUEL MARTINS RAPOSO Ampliação restaurante 13.515 FEDER 5.406

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-017233
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO DE 
PORTALEGRE LDA Internacionalização CRPortalegre 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017216
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, 
LDA Estudo de Mercado para a Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017192
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) K-ÍMPAR, LDA Estratégia de Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017206
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JJESTEEL, LDA

Estudos de Caracterização do mercado e viagens de prospecção para o 
mercado francês 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017230
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOSE CARLOS ROCHA OLIVEIRA Internacionalização 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-017212
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ETAPAS & CENÁRIOS - PROJECT AND 
BUSINESS CONSULTING LDA Vale Internacionalização - ECN 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-017239

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CASA AGRICOLA TOJEIRAS DE CIMA-
COMERCIO DE PRODUTOS 
AGRICOLAS, LIMITADA Preparação para a internacionalização da Casa Agricola Tojeiras de Cima 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017178
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CLOTHING CONCEPT, UNIPESSOAL 
LDA Estudo de Caracterização para Processo de Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017103
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

WEB WINNER AGENCY - 
CONSULTORIA EM MARKETING 
DIGITAL , UNIPESSOAL, LDA WWA Global e Digital: uma porta para o mundo 19.950 FEDER 14.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100287
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANGRADENTAL - LABORATÓRIO DE 
PRÓTESE DENTÁRIA LDA Beneficiação de gabinete de fabrico de próteses dentárias 106.588 FEDER 46.366

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-017138
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) Provide Evolution - Lda Smart Parking Web Platform 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-017134
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GLAMOUR AVAILABLE - LDA Desenvolvimento de plano estratégico de internacionalização 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-017171
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

SILENCIO - INSONORIZAÇÕES 
PROFISSIONAIS LDA Projecto SILENTIUM BT40 Digital 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-017217

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação PEDROSA & IRMÃOS LDA PI RESINA+: Piloto Inovação RESINA+ 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-017229
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BERJAR, EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, LDA Início de processo de Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-017365

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INNOVNANO - MATERIAIS 
AVANÇADOS, S.A. DPI2Y .: Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual do produto 2Y 49.900 FEDER 24.950

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-017188
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FERNANDO PEDRO GOMES, 
UNIPESSOAL LDA Quinta das Pontes - Aposta na Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-017107
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

CONSTÁLICA - ELEMENTOS DE 
CONSTRUÇÃO METÁLICOS S.A.

Desenvolvimento de um mecanismo de seguimento solar para painéis 
fotovoltaicos. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-017183
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PONTO CRIATIVO - PUBLICIDADE, 
DESIGN E SERVIÇOS LDA GED - Gestão integrada de documentos e processos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-02-0752-FEDER-017186
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

JANELA ALGARVIA - MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA Consultoria para a prospeção de clientes nos mercados europeus 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-017094

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ILHAPOR - LINHAS DE TRANSMISSÃO 
E PROPULSÃO LDA PPM - Produção Placas Molde 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-017092

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FUNDILUSA-FUNDIÇÕES 
PORTUGUESAS LDA FOH - Fundição Otimizada de Helices 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-017056
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME BIOSKY, LDA Promover Turismo Astrónomo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017147

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA 
SERRA DA ESTRELA Tradição Competitiva 1.101.176 FEDER 591.607

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017204
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARMINDO VIEIRA RIBEIRO Prospecção de mercados externos e adaptação tecnológica 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-017051
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) AGRIKPRODUCTS, S.A. Módulo Contentor Do It Yourself 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-017049
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GOCAVALINHOS, LDA Internacionalização Guiné-Bissau 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017060
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EXPERADVICE UNIPESSOAL LDA Conhecer para Crescer 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-13-6177-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 13 - Assistência técnica

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Assistência Técnica do Organismo Intermédio DREQP - 2016 784.913 FEDER 667.176

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALT20-03-0247-FEDER-017079
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

RUC NATURE, UNIPESSOAL, 
LIMITADA Investigação e desenvolvimento de novos produtos com base no leite de burra 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100283
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

INDÚSTRIA AÇOREANA TURISTICO-
HOTELEIRA (I.A.T.H.) S.A. Restyling da unidade hoteleira - Hotel Bahia Praia 2.259.930 FEDER 1.032.453

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017152

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES 
DO PORTO Qualificação e Organização PME's 921.363 FEDER 505.696

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-017082

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE GUIMARÃES Guimarães Global 444.588 FEDER 245.635

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017167
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NATURALLY SPRING - UNIPESSOAL 
LDA VIDA - Internacionalização para o mercado chinês 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017033
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ANTÓNIO LUÍS NEVES, UNIPESSOAL 
LDA Processo de Internacionalização - Mercado Espanhol 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-017132
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

SOFF-SOCIEDADE FABRICO DE FRIO, 
LDA

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico de um conjunto de produtos de 
refrigeração, conforme a Diretiva Baixa Tensão 10.280 FEDER 7.710

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-017215
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

GUIMOCIRCUITO - CIRCUITOS 
IMPRESSOS, LDA

GuimoAutomation - Conceção de um sistema versátil e robusto para 
automação 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-017102

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APECATE - ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE EMPRESAS DE 
CONGRESSOS, ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA E EVENTOS Implementação do selo de qualidade sectorial APECATE 156.176 FEDER 80.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-017039
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado QUINTA DOS TIOS, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de plano estratégico de internacionalização da ?Quinta dos 
i?s? 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-01-0247-FEDER-017200

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação STEMLAB, S.A.

StemPatents .: Proteção de Propriedade Industrial de Tecnologia e Serviços 
baseados em Células Estaminais obtidas a partir Sangue do Cordão Umbilical. 145.390 FEDER 72.695

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-017011
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PMAUTOPEÇAS, UNIPESSOAL LDA Consultoria para a Elaboração de um Plano de Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-017031
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SEGURANÇA 24 LDA

Consultoria para a realização de estudos de  caracterização dos mercados, 
aquisição de informação do mercado espanhol 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-017040

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL II - 
AMBIENTE, S.A. Consultoria para a elaboração de um projceto de Internacionalização 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016995
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação QUELHAS, RIBEIRO & CARDOSO LDA

Conceção e desenvolvimento de um novo sistema de bloqueio para uma 
ortótese para membros inferiores 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-017015
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) CIVIFRAN, CONSTRUÇÕES LDA

Desenvolvimento de perfis de madeira para uma reabilitação inteligente e de 
desempenho superior de caixilharias 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-017066
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

FBC - DESIGN, DEVELOPMENT AND 
ENGINEERING, UNIPESSOAL LDA FBC - Cockpit Simulation 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-017008
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

FILIPE MARTINS-GESTÃO DE 
NEGÓCIOS, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de estratégia de internacionalização de produtos 
tradicionais de confeitaria para o mercado da saudade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100288
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CERVEJARIA PAULO SILVA, 
UNIPESSOAL LDA

Remodelação de espaço comercial devoluto para instalação de pastelaria com 
fabrico próprio e snack-bar na vila das Lajes, Terceira 12.580 FEDER 6.290

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-06-2114-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE

Casa dos Fósseis, incluindo exposição, e adaptação de armazém para 
exposição da cultura da vinha do Pico 910.052 FEDER 773.544

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POCI-02-0853-FEDER-017139

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL NEQ - NERVIR Entreprise Qualification 1.586.836 FEDER 863.518

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-016999

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

TABOR-ORGANIZAÇÃO CICLISTA DA 
BORRALHA LDA Leather for Saddles 14.800 FEDER 11.100

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-01-0247-FEDER-017012
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional VILA ADENTRO, UNIPESSOAL LDA

Investigação aplicada à produção de cerveja com base em produtos 
tradiocionais 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-017112
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado JPW, ENGENHARIA LDA VALE INTERNACIONALIZAÇÃO - JPW ENGENHARIA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-017153

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A 
PROMOÇÃO DA GASTRONOMIA E 
VINHOS, PRODUTOS REGIONAIS E 
BIODIVERSIDADE PREMIUM PRODUCTS FOR EXCLUSIVE MARKETS 1.700.653 FEDER 926.601

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017164

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E 
APOIO ÁS EMPRESAS

+INDUSTRIA 2020 - Reforço da competitividade das empresas, através de um 
crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo 1.542.572 FEDER 852.271

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-017144

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, 
FERRAGENS, MOBILIÁRIO E AFINS Portugal Bike Value Empresarial 517.473 FEDER 285.904

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017109

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DA BAIRRADA AGROALIMENTAR 2016 / 18 - QUALIFICAÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 226.765 FEDER 125.287

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017114

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
INDUSTRIAIS DE PAPEL E CARTÃO Mais (+) Inovação - Setor do Papel e Cartão 1.022.610 FEDER 547.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100277
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARCO JORGE CARNES, 
UNIPESSOAL LDA Remodelaçao Talho 6.282 FEDER 2.827

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0954-FEDER-100281
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

TRANSJET - CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES, LDA Projecto de instalação de uma central de britagem móvel 666.016 FEDER 348.383

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-017193
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

JOSÉ TEIXEIRA - COMÉRCIO DE 
CARNES LDA Enchidos Tradicionais sem Fumeiro 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016977
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NUNO LIMA, UNIPESSOAL LDA Kiosk Digital - Plano Estratégico de Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016994
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

CRUZ-PELE DE LUIS FILIPE PEREIRA 
CRUZ, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
COUROS, LDA SafeLeather - Couro para calçado de criança 19.650 FEDER 14.738

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-017148

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Soul Wines - Vinhos com Alma 1.111.538 FEDER 614.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-05-1810-FEDER-000009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO 
CIVIL E DE BOMBEIROS DOS AÇORES 
(SRPCBA) Ampliação e Requalificação do Quartel da AHBV de Santa Cruz das Flores 647.931 FEDER 550.741

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

ACORES-09-4842-FEDER-000019
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Criação da Unidade de Cuidados Continuados do Recolhimento de Jesus Maria 
José 1.779.645 FEDER 1.512.699

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ALG-01-0247-FEDER-017004
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

FILIPE MARTINS-GESTÃO DE 
NEGÓCIOS, UNIPESSOAL LDA Estudo reológico da conservação do bolo rei de batata doce 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016982

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CURTUMES BOAVENTURA LDA TANTECH ? Tecnologias de curtume 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-017010
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

INDEST-INDUSTRIA DE ETIQUETAS 
ESTAMPADAS LDA Valorização do papel siliconado sobrante da produção de autocolante 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-017075

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL 
PORTUGUESA - CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) Business Beyond Borders 2.0 1.410.062 FEDER 712.748

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-017201

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SIDÓNIOS SEAMLESS TECH S.A. ONTI - OPEN NET TO INNOVATION 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016957

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação P&I - DISPLAYS & PACKAGING, S.A. Rastreabilidade do desempenho ambiental dos produtos da P&I 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-017005

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação VALPIEL - COMÉRCIO COUROS LDA Crust&Color ? Desenvolvimento de processos de recurtume 19.350 FEDER 14.513

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-017120

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO DE SALÕES 
INTERNACIONAIS DE MODA FROM PORTUGAL 2017 12.422.825 FEDER 6.815.741

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-017036

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICC-INDUSTRIAS E COMERCIO DE 
CALÇADO S.A.

Desenvolver calçado específico para nicho de mercado - trabalho com moto 
roçadoras 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016946
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) VOZ DA NATUREZA, LDA

AROMAFUNGI - Desenvolvimento e otimização de Substratos Aromatizados 
para produção de cogumelos nativos com aroma, sabor e textura distintos. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-017123

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INOVA-RIA: ASSOCIAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA UMA REDE DE 
INOVAÇÃO EM AVEIRO Smart Coast Portugal 974.217 FEDER 538.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016965
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BOLT, LDA Bolt for the World - Vale internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016950
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VASCO SERRA, UNIPESSOAL LDA Internacionalização para Espanha 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-016936
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VOZ DA NATUREZA, LDA MicoMarket: mercados internacionais de qualidade para Micologia 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-017121
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MÁRIO MOURA - NEW BUSINESS, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA OYO - Organize Your Office 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0651-FEDER-000010
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas LETRAS DE CORAGEM - LDA Projeto jornalístico digital 66.952 FEDER 25.609

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-016931
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IDS INVESTIGAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO SAÚDE, LDA

Exploração de mercados  internacionais através de viagens e estudos de 
mercado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-017065
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE SOFTWARE QLX - Software Skills 886.200 FEDER 354.480

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016951
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

DAVID CALAVEIRAS, MADEIRAS 
TRATADAS LDA

Desenvolvimento e implementação de tecnologia de informação para a 
gestão do risco na David Calaveiras 19.460 FEDER 14.595

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016990

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação J.& J.TEIXEIRA S.A.

Conceção, desenvolvimento e avaliação de painéis acústicos para 
revestimento de superfícies interiores de edifícios 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016926
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCERTIMA - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES DO CERTIMA LDA Socertima - Internacionalização da Construção 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-017098

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ATLANTA - COMPONENTES PARA 
CALÇADO LDA

Novas Patentes Atlanta .: Pedido patentes europeias Dispositivo de Alteração 
de uma Superfície e Material Compósito, seu Método Obtenção e Respetiva 
Utilização 12.000 FEDER 6.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016888
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) TEOREMAPERFIL - UNIPESSOAL LDA

Bioclim-Solutions: desenvolvimento de uma solução inovadora de Arquitetura 
Bioclimática para habitações singulares e coletivas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016981
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação GRUPO INJECDESIGN LDA

CFP, solução de automação e Controlo de Falsos Positivos para sistemas de 
injeção de polímeros 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-017050

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
JOVENS EMPRESARIOS Improve It 702.641 FEDER 388.209

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017155

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL 
PORTUGUESA - CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) PP - People and Performance 2.835.483 FEDER 1.502.630

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016827
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) ABEL JOÃO LOPES, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de uma habitação inteligente e móvel 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016732

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

ADIPONEO .: Estudo da resposta imunológica no tecido adiposo de 
hospedeiros infectados com Neospora caninum 184.610 FEDER 156.919

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016823

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO MIA .: MIA - Avaliação do Impacto Metabólico: do conceito à prática 196.200 FEDER 166.770

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-016976

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PORTUGAL Business on the way 2016-2017 5.406.508 FEDER 2.978.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016808

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

REB-UNIONS .: Reconstruindo o poder sindical na era da austeridade: três 
setores em análise 103.286 FEDER 87.793

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016871

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

RECON .: Que ciência económica se faz em Portugal? Um estudo da 
investigação portuguesa recente em Economia (1980 à actualidade) 149.850 FEDER 117.261

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016859

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

BLEND .: Desejo, Miscigenação e Violência: o presente e o passado da Guerra 
Colonial Portuguesa 136.932 FEDER 116.392

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-02-0752-FEDER-017074

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A 
MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E 
GESTÃO AMOG GLOBAL 384.988 FEDER 212.706

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100286
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOÃO AUGUSTO DA PONTE 
MEDEIROS, LDA

Aquisição de Equipamentos Produtivos para a Fabricação de Artigos de 
Madeira 54.705 FEDER 19.147

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016920
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

ARTEBEL - ARTEFACTOS DE BETÃO 
S.A.

I&DT para o desenvolvimento de soluções para a produção de blocos térmicos 
adequados ao padrão Passive House 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-017009

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DA REGIÃO DE LEIRIA Target High Value 637.823 FEDER 350.542

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016607

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

StreptoBVac .: Avaliação do impacto de uma nova vacina contra as doenças 
dos recém-nascidos causadas pelo estreptococos do grupo B na microbiota 
comensal 199.956 FEDER 169.963

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016889

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO 
GENTIL - E.P.E.

NGS-HPC .: Predisposição hereditária para cancro da próstata: identificação da 
heritabilidade por descobrir combinando análises de sequenciação de exomas 
e de haplótipo numa população com fortes efeit 196.030 FEDER 166.626

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-017063

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A.P.I.M.A.-ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DA INDUSTRIA DE 
MOBILIARIO E AFINS Interfurniture 7.910.356 FEDER 4.049.218

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016715

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

Microfígado .: Novas microcápsulas de hidrogéis como sistemas 
tridimensionais compartimentados de co-culturas para engenharia de tecidos 
hepáticos e testes de hepatotoxicidade 196.005 FEDER 166.604

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016743

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

DYNATURNTAKE .: Dinâmica da Tomada de Vez em Interações Sociais Mãe-
Criança 108.513 FEDER 84.341

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016815

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

dTES .: Aumentar a eficácia de estimulação eléctrica transcranial: 
Desenvolvimento de um sistema de loop fechado 124.463 FEDER 105.794

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016745

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

SenseMe .: Predição sensorial e alucinações: um estudo longitudinal dos 
correlatos neurofisiológicos das alucinações auditivas verbais 193.739 FEDER 164.678

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016716

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

FOOD4CELLS .: Criação de uma vascularização biomimética integrada em 
hidrogeis para medicina regenerativa 196.000 FEDER 166.600

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016712

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

3BsCOP .: Bioencapsulamento de hidrogéis para impressão 3D de órgãos: do 
conceito à realidadede 199.605 FEDER 169.664

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016747

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

BNEMPAP .: Caracterização das bases neurais do processamento empático e 
moral atípico na Perturbação de Personalidade Antissocial e Psicopatia 155.077 FEDER 131.815

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016909

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

VESCells .: Desenvolvimento de substitutos biofuncionais de vasos sanguíneos 
usando a tecnologia de electrospinning e células estaminais mesenquimais. 199.557 FEDER 169.623

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016902

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

NANOSENSING .: Filmes finos semicondutores do tipo nanocompósito, 
compostos por nanopartículas de metal nobre dispersos em matrizes reativas 
óxido-metal para aplicações em detetores de gases com base 180.408 FEDER 139.642

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-017160
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS 
HOTELEIROS E SIMILARES DO 
ALGARVE Promoção da Marca Algarve - Produtos Complementares 1.952.240 FEDER 1.047.604

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-017101

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AIPI - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS 
PORTUGUESES DE ILUMINAÇÃO Light Fashion 2016/2017 1.537.533 FEDER 785.742

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016881

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

UC4EP .: UC4EP Compreensão do processo de cristalização para melhorar as 
propriedades dos polímeros 142.200 FEDER 120.870

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016772

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

JELLYFISHERIES .: Abordagem integrada para a previsão do impacto de 
organismos gelatinosos em ecossistemas marinhos costeiros 199.429 FEDER 135.955

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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ACORES-03-0954-FEDER-100280
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DOLPHINCONQUEST UNIPESSOAL 
LDA Restaurante, bar e discoteca PORTOFINO 167.657 FEDER 87.161

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016624
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SILVI CARE, LDA SilviCare Internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100274
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LEONEL DE AZEVEDO MENDONÇA Alargamento da gama de produtos da marca 9 estrelas 232.340 FEDER 135.919

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000018
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
(SRES) Equipamento de Raio X para Exames Gerais - Centro de Saúde de Vila do Porto 171.100 FEDER 145.435

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-03-0954-FEDER-100272
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ESPAÇO TALASSA - EXPLORAÇÃO 
TURÍSTICA MARÍTIMA LDA Fundo Base Económica Exportação Turismo - Talassa 2015 107.547 FEDER 64.528

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016707

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

Ensaio BaSEIB .: Ensaio clinico BaSEIB ? Efeitos de um programa de exercício 
físico no risco de fratura óssea em doentes obesos submetidos a cirurgia 
bariátrica. 159.885 FEDER 135.902

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-017055

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE 
CALÇADO,COMPONENTES E 
ARTIGOS DE PELE E SEUS 

Programa de Internacionalização do Cluster do Calçado - 2016 (2º sem.) e 
2017 19.229.119 FEDER 10.428.133

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016860

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E 
INOVAÇÃO EM ENGENHARIA 
MECÂNICA E ENGENHARIA 
INDUSTRIAL

MultiOptComp .: Desenvolvimento de Compósitos de Matrix Polimérica não 
Convencionais baseados em Análise Multi Escala e Otimização 197.988 FEDER 127.774

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016798

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E 
INOVAÇÃO EM ENGENHARIA 
MECÂNICA E ENGENHARIA 
INDUSTRIAL

AdCoGas .: Estratégias avançadas de co-gasificação de misturas de lixo e 
biomassa para produção de syngas 177.000 FEDER 150.450

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016800

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

BioMaTE .: BioMaTE - Novo sistema de bio-fabricação de scaffolds bioactivos 
para engenharia de tecidos 166.048 FEDER 141.141

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016791

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Red2Discovery .: Red2Discovery - As macroalgas vermelhas Sphaerococcus 
coronopifolius e Asparagopsis armata como alvos para a descoberta de novos 
fármacos de origem marinha 174.110 FEDER 147.994

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016775

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SISTEMAS E 
ROBOTICA-I.S.R. ReFormas .: Aprendizagem de Representações Visuais Centrada em Formas 149.847 FEDER 127.370

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016662

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

HyperMHD .: Manipulação magnetoplasmadinâmica de escoamento em 
veículos hipersónicos e de re-entrada 59.796 FEDER 50.827

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016643

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

SynPhage .: SynPhage-Construção de fagos sintéticos para o combate de 
doenças infeciosas 178.987 FEDER 152.139

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100271
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ISABEL MARIA FERNANDES GIL 
TEVES DE SOUSA Retrosaria Isabel 5.951 FEDER 2.380

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000017
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção de Centro de Dia na Maia 970.011 FEDER 824.509

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-09-4842-FEDER-000016
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Requalificação de edificio para Centro de Dia e Noite nas Cinco Ribeiras 1.299.540 FEDER 1.104.609

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POCI-01-0145-FEDER-016847

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO PEDRO NUNES-
ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E 
TECNOLOGIA

NESPLA .: Novas plataformas de sensores electroquímicos para sondas 
analíticas 166.533 FEDER 141.553

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016806

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

COMBAT .: O combate ao racismo em Portugal: uma análise de políticas 
públicas e legislação antidiscriminação 132.338 FEDER 112.487

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016863

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E 
INOVAÇÃO EM ENGENHARIA 
MECÂNICA E ENGENHARIA 
INDUSTRIAL

Nano-MFC .: Compósitos multifuncionais de alto desempenho com a base em 
estratégias self-assembly 199.567 FEDER 169.632

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016842

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E 
INOVAÇÃO EM ENGENHARIA 
MECÂNICA E ENGENHARIA 
INDUSTRIAL

UROSPHINX .: UROSPHINX - Fisiologia e mecânica do esfíncter urinário 
masculino 143.271 FEDER 121.780

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016810

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

NREB-Rhizo .: Explorando associações benéficas em grão-de-bico: o papel de 
bactérias endofíticas não-rizobianas na simbiose rizóbio-leguminosa 141.762 FEDER 120.498

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016661

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNDULANT-Next .: Controlo do escoamento não-estacionário na camada 
limite usando actuadores a plasma de nova geração 67.368 FEDER 57.263

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016880

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM 
ASTRONOMIA / ASTROFISICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

GES .: O censo Gaia-ESO da Via Láctea: desvendando os segredos das 
populações estelares 80.160 FEDER 68.136

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016886

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM 
ASTRONOMIA / ASTROFISICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO QUEST .: Novos desafios na procura de outras Terras 177.724 FEDER 137.488

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016987
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CÓDIGOS & LOGARITMOS 
CONSULTORIA LDA C&L MKT.INT. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100267
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ELIZABETH MINISTRO, UNIPESSOAL 
LDA

 Modernização e remodelação de Clinica de Depilação a Laser,eletrolises e 
estetica 14.991 FEDER 5.997

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016524
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) NARCISO DIAS & FILHOS LDA Enriquecimento de farinha de peixe com microalgas produzida em biorreator 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-017214
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ANTÓNIO J. M. MARCELA - 
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA LDA Marcela Propriedades - Rumo a novos mercados 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100378
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Pedro Filipe Silveira Gambão Gabinete de Fisioterapia 151.060 FEDER 101.210

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-000006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE Elaboração e Divulgação do Guia do Investidor da Ribeira Grande 49.560 FEDER 42.126

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100279
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ILIDIO DA ROCHA DE MELO & CA LDA Remodelação de estabelecimento comercial 84.952 FEDER 41.705

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016637

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
ENGENHARIA DO PORTO 3Cs .: 3C?s - Celulose e Cortiça no Controlo de antibióticos no meio aquático 199.879 FEDER 169.897

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016723

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

NanoTherm4EHarv .: Novos Nanogeradores para Recuperadores de Energia 
Térmica 194.412 FEDER 165.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016841

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

IntegraCrete .: IntegraCrete ? Estudo multi-físico e multi-escala dos efeitos 
combinados de cargas aplicadas e deformações devidas a variações de 
temperatura e retração em estruturas de betão armado 191.010 FEDER 162.359

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016901

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

SocialHousing .: Modos de vida e formas de habitar: Ilhas e Bairros Populares 
no Porto e em Braga 189.029 FEDER 160.675

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016906

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO AHE .: Avaliação no Ensino Superior: o potencial de métodos alternativos 68.285 FEDER 58.042

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016900

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

FRPLongDur .: FRPLongDur ? Comportamento estrutural a longo prazo e de 
durabilidade de elementos de betão armado reforçados à flexão com 
laminados de CFRP 199.983 FEDER 158.737

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016683

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO Sendfib .: O sistema endocanabinóide na patogénese da fibrose dérmica. 102.318 FEDER 86.970

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016584

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
ENGENHARIA DO PORTO ACE .: ACE - Comunicação Assistida para Educação 191.000 FEDER 162.350

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016840

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MAIÊUTICA-COOPERATIVA DE 
ENSINO SUPERIOR CRL

TratoDepressão .: Eu Trato da Depressão: Combinando psicoterapia face a 
face com soluções digitais móveis e de internet 199.424 FEDER 169.510

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016767

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

RVIVENDO .: Novos reguladores (pós)transcricionais do desenvolvimento de 
insuficiencia do ventriculo direito: Hand2 e microRNAs 184.608 FEDER 156.917

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016804

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

DIASTIFF .: Modulação da rigidez miocárdica diastólica pelo estiramento. Novo 
mecanismo fisiológico, implicações diagnósticas e terapêuticas na 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada 184.212 FEDER 156.580

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016595

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

SkinChip .: Dispositivo de microfluídica inovador baseado em celulose capaz 
de suportar a modelação 3D de pele 180.000 FEDER 125.017

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016830

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

iBook .: Desenvolvimento de livros interativos através de materiais funcionais 
e inteligentes 161.856 FEDER 137.578

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-09-4842-FEDER-000015
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
(SRES) Beneficiação dos edifícios da Unidade de Saúde da Ilha Terceira 435.155 FEDER 369.882

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-05-1809-FEDER-000010
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Proteção e estabilização dos taludes na orla costeira ? Maia - Santa Maria - 
norte do porto 511.394 FEDER 434.685

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

ACORES-03-0954-FEDER-100264
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

HÉLDER AGUIAR PONTE - 
RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA Remodelação do Quiosque 15.000 FEDER 6.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-02-0550-FEDER-000002
Programa Operacional Regional da 
Madeira

02 - Melhorar o acesso às tecnologias de informação e da comunicação, bem como 
a sua utilização e qualidade

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM

Implementação de Solução Web e Serviços Online para Gestão Integrada de 
Programas de Emprego (GIPE) 835.162 FEDER 709.887

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ACORES-02-0550-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como 
a sua utilização e qualidade MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE Projeto de Modernização Administrativa - Inteligente e Eficiente 237.483 FEDER 201.861

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-01-0145-FEDER-016641

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

AnPeB .: Análise do comportamento de peões com base em ambientes 
urbanos simulados e sua incorporação na modelação de risco 192.845 FEDER 163.918

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016678

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

Coded-FISH .: Desenvolvimento de um novo método de RING FISH codificado 
por cores: uma ferramenta inovadora para a deteção de patogénios 
resistentes a antibióticos 178.573 FEDER 151.787

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016896

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

NanoMaxiSafe .: Sistemas de libertação nanoestruturais funcionalizados para 
aplicações alimentares: estratégias para maximizar a biodisponibilidade de 
compostos bioativos e avaliação da sua segurança 188.847 FEDER 128.187

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016905

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

InOlicTower .: InOlicTower - Sistema estrutural inovador baseado no uso de 
materiais de elevado desempenho para torres eólicas leves e maior ciclo de 
vida em ambiente offshore 197.424 FEDER 167.810

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016575

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

MORE .: Minerais férricos como agentes estimuladores da biorremediação 
microbiana de óleos 197.403 FEDER 167.793

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016884

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

LUMECD .: Dispositivos electrocrómicos luminescentes baseados em 
electrólitos (bio)híbridos orgânicos/inorgânicos 199.000 FEDER 169.150

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016935
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

MECATÉRMICA - SOCIEDADE 
MECÂNICA TÉRMICA UNIPESSOAL 
LDA Control2SolarThermal 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016762

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO ENGAGED .: Bionetworking e cidadania na doação de gâmetas 134.842 FEDER 114.616

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016837

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

PathMOB .: Risco cardiometabólico na infância: desde o início da vida ao fim 
da infância 196.000 FEDER 166.600

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016874

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO baMBINO .: Saúde Perinatal em migrantes: Barreiras, Incentivos e Resultados 189.026 FEDER 160.672

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016867

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

NEON-BC .: Estudo de coorte prospectivo sobre complicações neurológicas do 
cancro da mama: frequência e impacto em resultados reportados pelos 
doentes. 118.000 FEDER 100.300

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016838

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

BioAdversity .: Como a adversidade social na infância condiciona a saúde: A 
biologia da adversidade social 141.240 FEDER 120.054

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016829

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

MetHyOS .: Uma abordagem longitudinal à obesidade metabolicamente 
saudável: da inflamação ao perfil de risco cardiovascular 189.000 FEDER 160.650

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016677

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA

mKEP .: mKEP - Modelos e algoritmos de optimização em programas 
internacionais de doacção renal cruzada. 199.586 FEDER 158.485

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016736

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA

TAIL .: TAIL- Gestão de dados de investigação da produção ao depósito e à 
partilha 199.468 FEDER 169.548

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016738

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA

HHRPLAN .: Previsão e apoio à decisão para o planeamento de recursos 
humanos de saúde e análise de políticas 92.360 FEDER 60.493

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016573

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

INOVCONTROLFIL .: ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE CONTROLO DO 
CRESCIMENTO FILAMENTOSO NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS POR LAMAS ATIVADAS 196.767 FEDER 167.252

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016598

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

ApiLyse .: Uma nova abordagem baseada em bacteriófagos para o controlo da 
Paenibacillus larvae na Apicultura 172.442 FEDER 146.576

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016674

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

Exhaust2Energy .: Recuperação de Calor dos Gases de Escape de Automóveis 
com Controlo Térmico 199.920 FEDER 161.886

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016576

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

RehaBioSys .: Reabilitação de Sistemas Naturais Contaminados - 
Bioremediação Avançada para a Sustentabilidade 161.934 FEDER 137.644

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016516
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CALÉ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA Plano de Negócios Internacional 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-05-1809-FEDER-000009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Proteção e Requalificação Costeira dos Poços de São Vicente Ferreira ? São 
Miguel 111.037 FEDER 94.381

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POCI-01-0145-FEDER-016812

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

MateFrag .: ?MateFrag? - Impactos da fragmentação do habitat em sistemas 
sociais e de acasalamento: Avaliação de predições ecológicas para um roedor 
monogâmico com base em genética não-invasiva 195.688 FEDER 166.335

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016809

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA Por3O .: Uma abordagem ómica aplicada a azeites Portugueses 198.655 FEDER 159.137

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016822

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ADINCROMOGLIO .: Relação entre adenosina e instabilidade cromossomal: 
uma nova perspetiva para compreender o mecanismo oncogénico em 
glioblastoma 155.000 FEDER 120.500

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016731

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA

INFUSE .: INFUSE - Fusão sensorial em estimação de estado sob arquiteturas 
clássicas e distribuídas 198.642 FEDER 168.846

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016623

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO NeuronMAP .: Plataforma adaptativa hibrida neuronio-memristor 199.584 FEDER 140.427

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016670

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO HARMED .: O abuso de idosos: determinantes sociais, económicas e de saúde 134.276 FEDER 114.135

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016702

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

FIREXTR .: Prevenir e preparar a sociedade par eventos extremos de fogo: o 
desafio de ver a floresta e não somente as árvores 199.955 FEDER 169.962

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016671

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

MdH .: Mapa da Habitação: Reflexão crítica sobre a arquitectura habitacional 
apoiada pelo Estado em Portugal (1910-1974) 199.679 FEDER 169.727

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016621

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

BGC .: Novos Terrenos para a Construção: Mudanças no Campo da Construção 
em Portugal e seus Impactos nas Condições de Trabalho no Século XXI 158.673 FEDER 134.872

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016533
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JVPERFIS-JORGE VILARINHO, LDA JVPERFIS no caminho da internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016730

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

ENERWAT .: Da água à energia: Caracterização, modelação e medidas para a 
diminuição dos consumos domésticos urbanos e rurais 83.464 FEDER 70.944

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016750

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
AERODINAMICA INDUSTRIAL

PCMs4Buildings .: Sistemas com cavidades rectangulares com materiais de 
mudança de fase para o aproveitamento de energia solar térmica em edifícios 195.932 FEDER 166.542

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016760

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
AERODINAMICA INDUSTRIAL

Ren4EEnIEQ .: Ferramenta estendida acoplada ao BIM para a melhoria da 
eficiência energética e qualidade do ambiente interior na renovação de 
edifícios 184.000 FEDER 138.364

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016894

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS 
SCHOOL (PBS) - U.PORTO

HCARASNE .: Saude, HIV, Capacidade Cognitiva, e Atitudes Face ao Risco como 
Determinantes do Sucesso das Pequenas Empresas 93.172 FEDER 79.196

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016803

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

DECIDE .: Decide - Deficiência e auto-determinação: o desafio da vida 
independente em Portugal 163.416 FEDER 138.904

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-017001
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BINARY EMOTION, LDA Concepção do estudo de Marketing Internacional - Binary Emotion 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016692

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

DaLí .: DALÍ - Lógicas dinâmicas para sistemas híbridos: para uma metodologia 
de desenvolvimento orientado a contratos 110.306 FEDER 93.760

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016846

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

UMTecnologia .: Manufatura de stents biodegradáveis em magnésio por 
Microfundição assistida por Ultrassons 186.258 FEDER 158.319

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016907

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

ABSOLAR .: Revestimento multicamada para absorção selectiva da radiação 
solar para aplicações de temperaturas elevadas 100.548 FEDER 77.906

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016718

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

GSL .: GreenSoftwareLab: Computação Verde como uma Disciplina de 
Engenharia 154.485 FEDER 115.768

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016826

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO TRUST .: Concepção de Software Confiável usando Alloy 150.297 FEDER 127.752

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016737

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO SafEarth .: Proteção sísmica do património construído em terra 199.752 FEDER 156.991

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016892

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

Trans-acids .: Estudos estrutura-função de transportadores de ácidos 
carboxílicos: novas ferramentas na otimização da produção de estirpes 
microbianas industriais 199.620 FEDER 169.677

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016741

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

AdaptProsthesis .: Desenvolvimento de uma prótese adaptativa para 
aplicações ortopédicas 198.602 FEDER 168.812

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016695

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

CoolBrain .: Sistema com alimentação e comunicação sem fios para 
estimulação térmica em doenças neurológicas e psiquiátricas resistentes a 
medicamentos 199.787 FEDER 169.819

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016899

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

BEAKDNA .: Origens da Cultura Campaniforme: Testando a hipotética 
expansão Neolítica a partir da Península Ibérica usando genomas 
mitocondriais actuais e antigos 198.264 FEDER 168.524

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016891

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

ClusterStent .: Clusters bimetálicos para ação antimicrobiana controlada em 
stents 175.000 FEDER 148.750

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-05-1809-FEDER-000008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Proteção Costeira e Requalificação do Porto de São Lourenço ? Santa Maria 106.261 FEDER 90.322

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos
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ACORES-07-2756-FEDER-000008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Construção do acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo, ilha de S. 
Miguel 1.987.208 FEDER 1.689.127

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-07-2756-FEDER-000009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção nos circuitos logísticos terrestres da ilha Terceira ? Reabilitação e 
Beneficiação da Estrada Regional n.º 5 ? 2.ª, em São Brás e Lajes 606.564 FEDER 515.580

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-10-5673-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 10 - Ensino e aprendizagem ao longo da vida

SECRETARIA REGIONAL DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA Construção da EBS da Calheta 18.364.352 FEDER 15.609.699

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

M1420-03-0651-FEDER-000008
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

NOMADGADGET - 
TELECOMUNICAÇÕES LDA

Inovação de processo de reparação de smart phones, impressão 3D, 
Implementação de uma plataforma digital de gestão 161.072 FEDER 75.301

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016903

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO LA2D .: Heteroestruturas bidimensionais de grande área para fotodetetores 146.508 FEDER 124.532

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016908

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO POLITÉCNICO DO 
CÁVADO E DO AVE

cicf_cp .: O processo de mudança da contabilidade pública como resultado da 
adoção das IPSAS na Península Ibérica 65.320 FEDER 55.522

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016693

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR EmergIMG .: Emerging Image Modalities Representation and Compression 197.489 FEDER 132.312

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016883

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA

CONTEXTWA .: Middleware e Técnicas de Inferência de Contextos a partir de 
fluxos de Dados para Desenvolvimento de Serviços Conscientes do Contexto 
em Dispositivos Móveis 174.489 FEDER 115.124

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016669

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

ELLES .: ELLES-Desenvolvimento de modelos sub-malha para simulação das 
grandes escalas com fluidos viscoelásticos 150.000 FEDER 95.976

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016845

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

SENSORY-OMICS .: Diversidade sensorial animal: soluções genómicas 
inovadoras para melhorar a percepção de estímulos ambientais 199.997 FEDER 169.997

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016793

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

Antiincrustante .: Superando problemas ambientais associados aos agentes 
anti-incrustantes: síntese de biocidas não tóxicos inspirados na Natureza e 
imobilização em revestimentos poliméricos. 161.852 FEDER 114.016

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016790

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

Quimioterápicos .: Navegando por fungos associados a organismos marinhos: 
bioprospeção e síntese de metabolitos secundários e análogos como agentes 
quimioterápicos 196.704 FEDER 167.198

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016794

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

EICOBREAM .: Efeitos dos ácidos gordos (n-6 vs. n-3) na cascata de 
eicosanoides e inflamação intestinal em dourada (Sparus aurata) 179.460 FEDER 152.541

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016885

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

PLASTICGLOBAL .: PLASTICGLOBAL - Avaliação da transferência de agentes 
químicos  mediada por plásticos e dos seus efeitos em redes tróficas de 
ecossistemas de profundidade, costeiros e estuarinos em c 199.981 FEDER 149.453

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016797

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

ZEBRALGRE .: Do peixe-zebra à corvina: o uso de macro- e microalgas como 
alimentos funcionais 181.284 FEDER 154.091

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016796

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

ALGAFISH .: Inclusão de microalgas em dietas para robalo: potenciando o 
binómio nutrição - imunidade 169.488 FEDER 144.065

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016799

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

CYANOTOX .: CyanoTox ? Avaliação de toxinas de cianobactérias em sistemas 
aquáticos: impactos ambientais e desenvolvimento de novas metodologias 
para a sua deteção precoce 185.856 FEDER 157.978

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016805

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

CherryCrackLess .: Rachamento da cereja e estratégias de mitigação: uma 
abordagem metabolómica funcional 183.202 FEDER 155.722

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016728

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

RUNawayPCa .: Exercício físico para a prevenção do cancro de próstata: 
estudo das bases moleculares subjacentes 196.932 FEDER 167.392

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016834

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

SMARTWINE .: SMARTWINE ? Fermentações vínicas mais inteligentes: 
integração de ferramentas Omicas no desenvolvimento de novas culturas-
mistas para a produção de vinhos feitos à medida 196.180 FEDER 124.772

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016756

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO BioHigh .: Combustíveis sintéticos de elevado rendimento a partir do biogás 199.346 FEDER 169.444

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016876

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Watch4ming .: Watch4ming: Monitorização da estampagem de aços de alta 
resistência 194.017 FEDER 164.914

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016777

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA DenseNet .: Comunicação Eficiente em Redes Densas 167.208 FEDER 142.127

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016849

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

BEATGLAUCOMA .: Biodegradable intravitreal porous implants for the 
extended release of A3 adenosine receptor agonist for the treatment of 
glaucoma 172.368 FEDER 146.513

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016729

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

TRAPHIC .: TRAPHIC - Efeitos da poluição do ar relacionada com tráfego 
rodoviário em centros históricos urbanos: uma abordagem integrada. 199.950 FEDER 169.958

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016850

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

DeprePeriRsstr .: Rastreio, prevenção e intervenção precoce na depressão 
perinatal- Eficácia de um novo programa nos cuidados de saúde primários. 78.152 FEDER 66.429

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016759

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA DataScience4NP .: Data Science para Não-Programadores 186.450 FEDER 139.569

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016658

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PRODEQ - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
ENGENHARIA QUÍMICA

MR-S2BEST .: Fusão óptima de informação com múltiplas resoluções para o 
desenvolvimento de sensores inferenciais, monitorização de processos e 
estimação de estados baseada em modelos 108.252 FEDER 92.014

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016509

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SISTEMAS E 
ROBOTICA-I.S.R.

A2HR .: Adaptação Automática do Passo do Robô Humanóide Para Diferentes 
Coeficientes de Atrito do Robô-Chão 174.180 FEDER 148.053

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016820

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PRODEQ - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
ENGENHARIA QUÍMICA

EcoVector .: Novas estratégias ecológicas para o biocontrolo do vector do 
nemátodo da madeira do pinheiro na Eurásia 165.624 FEDER 111.642

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-06-2215-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores (PEAMA) 720.488 FEDER 612.415

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POCI-02-0853-FEDER-017113

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A 
MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E 
GESTÃO WAW - Waste Around the Wine 742.973 FEDER 384.648

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016784

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CMTS2015_2020 .: Crosstalk entre o tecido adiposo perivascular e os vasos 
sanguíneos na obesidade e diabetes tipo 2 199.512 FEDER 169.585

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016801

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

LEGSEEDCOAT .: Revestimento de sementes de leguminosas com 
microrganismos benéficos para aumento da produtividade e resiliência a 
alterações climáticas 197.844 FEDER 168.167

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016802

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PermBBB .: Ao Encontro das Regras para a Permeação Passiva através da 
Barreira Hemato-Encefálica 199.680 FEDER 169.728

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016580

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA UltimatePanel .: Painéis curvos para aplicação estrutural 175.068 FEDER 121.954

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016688

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ObesInCrisis .: Desigualdades na obesidade infantil: o impacto da crise 
socioeconómica em Portugal de 2009 a 2015 199.201 FEDER 166.837

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016642

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

micelleplexes-pre-miR-29 .: Desenvolvimento e caracterização de complexos 
micelares inteligentes para a terapêutica do cancro do pulmão 95.076 FEDER 80.815

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016787

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MYTAG .: Integração de marcas naturais e artificiais para reconstruir 
migrações de peixes e alterações ontogénicas de nicho 193.128 FEDER 156.329

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016813

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PETquantific .: Quantificação em PET: construção de um sistema distribuído 
não-invasivo para medida da função de entrada arterial 62.708 FEDER 53.302

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016789

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA ISOLTOPSUP .: Novos materiais isoladores topológicos e supercondutores 194.680 FEDER 154.678

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016786

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

BIOIMPACT .: Impacto Bioquímico de Agentes Anticancerígenos de Platina e 
Paládio 198.690 FEDER 168.887

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016848

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

URBY.SENSE .: URBY.SENSE - Análise e previsão de mobilidade urbana fora da 
rotina com base em pegadas digitais 176.000 FEDER 149.600

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016766

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

IRonBONE .: Devolvendo a métrica à osteometria em restos humanos 
esqueletizados e queimados: estimando a alteração térmico-induzida a partir 
da espectroscopia 54.514 FEDER 46.337

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016724

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Psicopatia.comp .: Modificabilidade dos traços psicopáticos em menores 
agressores: Resultados de uma intervenção psicoterapêutica baseada na 
compaixão 158.394 FEDER 134.635

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016676

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA PAVENERGY .: PAVENERGY - Soluções de Geração de Energia nos Pavimentos 185.000 FEDER 157.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016603

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

2PhotonGlucose .: Nanosensores plasmónicos e excitados com dois fotões 
baseados em nanomateriais de carbono fluorescentes 199.476 FEDER 169.555

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016831

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

OBJectoTOPIA .: Object Metrics - a organização neuronal do conhecimento 
relativo a objetos 199.988 FEDER 169.990

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016655

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

SOCIALITE .: SOCIALITE ? Arquiteturas, Soluções e Ambiente para uma Internet 
das Coisas Orientada para as Pessoas 194.836 FEDER 165.611

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016713

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Hibsilaser .: Melhoraria do comportamento mecânico de componentes 
funcionais hibridos obtidos por sinterização a laser 85.547 FEDER 72.715

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016668

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

HIRT .: Modelação de processos hidrológicos de superfície com base em 
termografia de infravermelhos às escalas local e da parcela. 155.000 FEDER 131.750

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016727

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

BONFIRE .: Análise e modelação do potencial de comportamento do fogo à 
escala global 68.859 FEDER 58.530

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016851

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

2Dmix .: Misturadores 2D - Estudo Fundamental e Aplicações da Inversão da 
Cascata de Energia Turbulenta 198.386 FEDER 168.628

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016882

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO OPWEC .: OPWEC | Otimização de Conversores de Energia das Ondas 199.512 FEDER 132.779

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016854

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO MATERBAT .: Baterias de lítio com electrólito vítreo supercondutor 199.128 FEDER 169.259

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016861

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO NFBAB .: Novos fluidos biomiméticos para aplicações biomédicas 171.552 FEDER 145.819

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016640

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

DINOSSAUR .: DINOSSAUR: dinoflagelados para a produção sustentada de 
compostos activos em fotobiorreactores optimizados 199.992 FEDER 169.993

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016866

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

SolkSCritSMBR .: Produção sustentável de aditivos verdes para combustíveis 
assistida por dióxido de carbono supercrítico 198.948 FEDER 169.106

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016691

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

Kalium .: Intervenção farmacológica sobre sensores e mecanismos de 
transporte iónico na fibrose da doença de Crohn 199.334 FEDER 169.434

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016877

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

DYNCATLINE .: Monitorização e Análise Estrutural do Comportamento 
Dinâmico do Sistema Cabo/Poste em Linhas Elétricas Aéreas de Muito Alta 
Tensão sob Ação do Vento 155.352 FEDER 132.049

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016858

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO TOCCATA .: Teoria, Aplicações e Computação Numerica de Controlo Ótimo 199.186 FEDER 169.308

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016761

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

DAM_AGE .: DAM_AGE - Técnicas Avançadas de Monitorização Dinâmica da 
Condição Estrutural de Barragens de Betão 138.384 FEDER 91.976

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016898

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

ASPASSI .: Avaliação da Segurança e reforço de Paredes de Alvenaria de 
enchimento para Solicitações SÍsmicas 199.680 FEDER 140.935

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016665

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

MOLDPRO .: MOLDPRO ?  Aproximações multi-escala para moldação por 
injeção de materiais plásticos 155.568 FEDER 132.233

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016825

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO MORPHEUS .: MORPHEUS - Estudos em Morfologia e Erosão de Leitos Fluviais 198.501 FEDER 126.872

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016673

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA

LNDetector .: Sistema Automático de Deteção, Segmentação e Classificação 
de Nódulos Pulmonares em Imagens Tomografia Computadorizada 198.189 FEDER 168.461

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016733

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA

EasyFlow .: Operações logisticas eficientes e colaborativas para maior 
sustentabilidade das cadeias de abastecimento florestais 163.979 FEDER 121.162

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016622

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

ChemiPhotoTher .: Quimioluminescência Marinha: Uma Terapia Fotodinâmica 
Seletiva para o Cancro 199.847 FEDER 169.870

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016844

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO Elven .: Elven - Lógicas para verificação de programas na Web 184.300 FEDER 139.416

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016633

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

NOT-MIBA .: Terapia inovadora anti obesidade: o efeito das melanocortinas na 
transdiferenciação de adipócitos brancos em beijes 176.334 FEDER 149.884

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016690

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

Liv(ER) Fit .: Treinando a obesidade - O papel do exercício físico no stress do 
retículo endoplasmático  da doença hepática associada à obesidade 144.490 FEDER 122.817

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016555

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CEPESE - CENTRO DE ESTUDOS DA 
POPULAÇÃO, ECONOMIA E 
SOCIEDADE

DIGIGOV .: Diário do Governo Digital (1820-1910) - portal para o estudo e 
consulta do Jornal Oficial do Estado português 189.191 FEDER 160.812

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016605

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO PARA A 
SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO 
VALE DO CÔA

PALÆOCOA .: A transição do Neandertal para o Homem Anatomicamente 
Moderno no Vale do Côa: ambientes, simbolismo e redes sociais 123.618 FEDER 105.075

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016865

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ECOLIVES .: Gestão sustentável em olivais mediterrânicos: serviços de controlo 
biológico providenciados por espécies silvestres como incentivos para a 
conservação da biodiversidade 194.818 FEDER 137.796

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016890

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

RECONCILE .: Conservação da Biodiversidade, Alterações Globais e Incertezas: 
Reconciliando a Persistência da Biodiversidade com o Desenvolvimento 
Humano em Ambientes Dinâmicos 87.358 FEDER 69.340

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016879

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

PRATYTECH .: Controlo do nemátode das lesões radiculares Pratylenchus 
penetrans: uma abordagem biotecnológica 199.552 FEDER 152.041

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016811

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

POPCONNECT .: POPCONNECT - uso de dados genéticos e de campo para 
avaliar os efeitos das estradas na conectividade funcional da paisagem e 
viabilidade populacional 199.473 FEDER 169.552

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016828

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

PEIXEROL .: Glicerol como ingrediente alternativo para rações de peixe - 
potencial para aquacultura 187.836 FEDER 159.661

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016689

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

HEMOINDUÇÃO .: Mecanismos da indução hemogénica em fibroblastos 
humanos 199.687 FEDER 169.734

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016795

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

SCZ_bioMark .: Diagnóstico e prognóstico da esquizofrenia: a caminho de uma 
medicina personalizada? 199.857 FEDER 169.878

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016659

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

MitoBOOST .: MitoBOOST: Uma Terapeutica de Nova Geração para a Doença 
de Fígado Gordo Não Alcoólico Baseado na Entrega Inteligente de 
Antioxidantes à Mitocôndria 199.752 FEDER 169.789

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016682

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

WINorLOSE .: Hierarquia social e adversidades no período juvenil: regulação 
neuroepigenética e modulação optogenética dos circuitos do córtex pré-
frontal 198.205 FEDER 168.474

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016719

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

CortaCAGs .: Estratégias de reparação e repressão génica para tratar a doença 
de Machado-Joseph 199.998 FEDER 169.998

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016684

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

AstroA2AR .: Papel dos astrócitos no controlo da memória- foco nos recetores 
adenosina A2A 178.742 FEDER 151.931

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016696

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

IR-miRNA .: Identificação e caracterização funcional de microRNAs 
reguladores de dano cardíaco por isquemia-reperfusão 177.540 FEDER 150.909

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016657

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

FUTUREx .: EXERCITANDO O FUTURO: Exercício Voluntário Durante Diabetes 
Gestacional com uma Estratégia para Melhorar a Função Mitocondrial na 
Descendência 196.958 FEDER 167.414

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016648

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

NL Antitumor .: Co-encapsulação em transportadores lipídicos 
nanoestruturados como uma plataforma multifuncional para o tratamento de 
tumores cerebrais 180.206 FEDER 146.959

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016770

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

MitoSIRcAMP .: A interação entre cAMP e Sirtuínas como um mecanismo de 
controlo mitocondrial e metabólico 199.260 FEDER 169.371

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016763

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR

Homeocaspr .: Regulação de mecanismos de plasticidade homeostática 
dependente de experiência pelas proteínas Contactin-associated protein 1 e 2 199.430 FEDER 169.516

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016807

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR ImaGene .: Visualização da terapia génica do sistema nervoso central 199.999 FEDER 169.999

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-017016

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AAPI-ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO PARA 
INTERNACIONALIZAÇÃO Internacionalizar Qualificando 406.765 FEDER 224.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-016774

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA INTSIN .: Integration of carbon and hormone signaling in plants 176.328 FEDER 118.937

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016773

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

ProTEoME .: ProTEoME - O proteoma como ferramenta para avaliar 
mecanismos ecotoxicológicos de disrupção endócrina 174.182 FEDER 148.055

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016620

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

LPG-RISC .: Validação do modelo de avaliação do risco para o cancro da mama 
baseado em polimorfismos genéticos de baixa penetrância 100.521 FEDER 85.443

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016666

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

OBESITILITY .: Obesitility ? Hormonas gastro-intestinais e metabolismo 
testicular: mecanismos da infertilidade masculina associada à obesidade 182.617 FEDER 155.224

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POAT-01-6177-FEDER-000003
Programa Operacional Assistência 
Técnica 01 - Coordenação, gestão monitorização e auditoria   

AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P. Comunicação Estratégia PT 2020 - 2015 365.147 FEDER 300.188

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-01-0145-FEDER-016660

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

LABORATÓRIO IBÉRICO 
INTERNACIONAL DE 
NANOTECNOLOGIA (LIN)

SiTMP4SolarH2 .: Produção de hidrogénio assistida pelo Sol baseada em 
fotocátodos de silício revestidos por novos nanocatalisadores de fosforetos de 
metal de transição abundantes 168.836 FEDER 143.511

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016656

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

LABORATÓRIO IBÉRICO 
INTERNACIONAL DE 
NANOTECNOLOGIA (LIN) Graphene-qbits .: Grafeno funcionalizado para tecnologias quânticas 56.900 FEDER 48.365

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016663

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

LABORATÓRIO IBÉRICO 
INTERNACIONAL DE 
NANOTECNOLOGIA (LIN)

PrintPV .: Impressão em larga escala de novos sistemas fotovoltaicos baseados 
na calcopirite Cu(In,Ga)Se2 156.128 FEDER 132.709

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016818

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

GLIA-MJD .: Papel das células da glia no processo neurodegenerativo na 
doença de Machado-Joseph 199.914 FEDER 169.927

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016720

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

DOPAIN .: Onde a dor e o prazer colidem ? mediação dopaminérgica da dor 
crónica e disfunções motivacionais associadas 148.853 FEDER 126.525

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016739

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

ReGain .: Farmacologia e Células Estaminais para Reparar as Lesões da Medula 
Espinhal: Será o Todo Maior que a Soma das suas Partes? 194.658 FEDER 165.459

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016711

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

MOODPREDICT .: Uma nova abordagem multimodal preditiva dos efeitos dos 
antidepressivos na recuperação, remissão e recorrência da depressão. 198.058 FEDER 168.349

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016704

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO POLITECNICO DE 
BRAGANÇA

FRESHCO .: Múltiplas implicações de espécies invasoras nos processos de co-
extincão de  mexilhões de água-doce. 199.256 FEDER 169.368

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016517

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO POLITECNICO DE 
BRAGANÇA

TIP_MOFs .: Isomerização total de parafinas em processos TIP com estruturas 
Organo-Metálicas (MOFs) 189.384 FEDER 160.976

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016769

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

LEANCOMB .: Catalisadores celulares óxidos para combustão limpa em meios 
porosos 199.860 FEDER 169.881

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016878

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CoolPoint .: Desenvolvimento de fontes de arrefecimento controladas 
remotamente para uma nanotermodinâmica aplicada 154.400 FEDER 131.240

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016672

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

RemPharm .: Produção e aplicação de adsorventes alternativos para a 
remoção de fármacos de efluentes urbanos e industriais 145.373 FEDER 123.567

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016679

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

E-UNIVERSITY .: Universidade Empreendedora: o caso da Educação Superior 
em Portugal e o seu impacto na competitividade regional 163.469 FEDER 122.639

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016714

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

ThermoPOMs .: Retificadores térmicos multidimensionais baseados na 
organização de polioxometalatos anisotrópicos 165.101 FEDER 140.336

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016698

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Thiazolothiazoles .: Tiazolotiazóis para células solares sensibilizadas por 
corantes 137.400 FEDER 116.790

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016610

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

+TV4E .: +TV4E: A Televisão Interativa como veículo de difusão de serviços 
sociais para apoio aos seniores. 110.712 FEDER 94.105

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016771

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NM-OREO .: uso de uma abordagem NM-(bio)molecula cOrona para 
compReender os mEcanismos de tOxicidade ? um estudo de biologia de 
sistemas de impato ambiental 199.980 FEDER 169.983

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016549

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DEEPBIOREFINERY .: Solventes Eutéticos Profundos Naturais: Uma Plataforma 
para promover a biorefinaria integrada baseada em Eucalyptus globulus e na 
cortiça de Quercus suber 186.354 FEDER 125.597

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016615

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CliMaStat .: Impacto da alteração climática em bivalves e gastrópodes 
marinhos: disrupção do ciclo de vida por malformação de estatólitos 169.406 FEDER 143.995

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016785

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

URGENTpine .: URGENTpine- Desvendando as interações hospedeiro-
patógeno na doença do cancro resinoso do pinheiro 199.721 FEDER 169.763

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016778

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DOUROZONE .: Risco de exposição ao ozono para a vinha Duriense em clima 
atual e futuro 147.948 FEDER 125.756

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016687

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

nanoHyperTHerm .: Nanopartículas integrando aquecedores e termómetros: 
aplicações ao movimento Browniano e em hipertermia 183.945 FEDER 149.549

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016895

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

FARMTRANSANION .: Transporte transmembranar de aniões promovido por 
moléculas ?drug-like?: construção de uma biblioteca de carregadores de 
aniões inspirados no Ataluren (PTC124) 199.974 FEDER 125.024

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016531

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

EcoTech-SPONGE .: Estudo da ecologia, função e biotecnologia de plasmídeos 
originários de simbiontes microbianos em esponjas marinhas 196.800 FEDER 167.280

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016752

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO FUTURAR .: Qualidade do Ar em Portugal em 2030 - apoio à decisão política 198.226 FEDER 168.492

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016630

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

TiMES .: O papel das enzimas modificadoras de tRNA na proteostase em 
humanos. 194.952 FEDER 165.709

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016857

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Euterpe .: Euterpe revelada: Mulheres na composição e interpretação musical 
em Portugal nos séculos XX e XXI 186.151 FEDER 153.786

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016814

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

A Nossa Música .: A nossa música, o nosso mundo: Associações musicais, 
bandas filarmónicas e comunidades locais (1880-2018) 168.662 FEDER 139.909

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016758

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NANOBINDERS .: NANOpartículas poliméricas BIogénicas funcionalizadas para 
adsorção de metais em aplicações amigas do ambiente: bioREmediação e 
bioSensores 197.681 FEDER 162.629

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016749

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NanoFertil .: Efeito dos constituintes (in)orgânicos do solo na eficácia, destino 
e fitodisponibilidade de nanomateriais manufaturados em fertilizantes e 
produtos de protecção de plantas 199.464 FEDER 169.544

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016574

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

ARCADELIKE .: ARCADELIKE ? DESENVOLVIMENTO DA ARQUITECTURA 
FISIOLÓGICA DO COLAGÉNIO EM CARTILAGEM DESENVOLVIDA IN-VITRO POR 
COMBINAÇÃO DE ESTÍMULO MECÂNICO E SCAFFOLDS FIBROSOS 
ANISÓTROPICOS EM BIORRE 177.312 FEDER 150.715

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016748

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SymbioLite .: Symbiolite ? Um novo processo de calcificação mediado por 
algas simbióticas de corais: estrutura, função, papel ecológico e significado 
evolutivo 199.784 FEDER 169.816

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016694

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MIR .: Recuperação de Informação Multimodal em Repositórios de Imagem 
Médica 157.285 FEDER 133.692

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016887

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CEE .: Eleições Europeias em mudança: o impacto dos programas de 
ajustamento na Zona Euro nas campanhas das Eleições para o Parlamento 
Europeu 184.512 FEDER 142.795

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016788

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO ALIEN .: Abordagem integrada ao estudo da interação Lasiodiplodia-videira 199.959 FEDER 159.057

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016597

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MAGICOAT .: Controlo da degradação de ligas de magnésio para aplicações 
biomédicas recorrendo ao uso de revestimentos inteligentes inovadores 192.960 FEDER 164.016

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016868

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO P-RIDE .: Portugal: Integração Regional da Demografia e da Economia 198.846 FEDER 131.690

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016780

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

FIRE-C-BUDs .: FIRE-C-BUDs - Efeitos indiretos de incêndios florestais nos 
fluxos e no balanço de carbono 199.998 FEDER 169.998

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016708

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AIRSHIP .: Impacto das emissões do transporte marítimo e portuário na 
qualidade do ar em Portugal: cenários presente e futuro. Abordagem à escala 
regional e local. 113.054 FEDER 96.096

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016754

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

HULK .: Cloroplastos Funcionais dentro de Células Animais: Resolvendo o 
Enigma 183.732 FEDER 142.769

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016855

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DRIM-PET .: Dual-ended Readout Innovative Method for Positron Emission 
Tomography 199.954 FEDER 156.683

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016626

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MISTORE .: Erros de tradução na aquisição de tolerância e resistência a 
antifúngicos em Candida albicans 196.152 FEDER 166.729

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016710

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

EnRIcH study .: Papel do Exercício Físico no Tratamento da Hipertensão 
Resistente 132.972 FEDER 113.026

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016701

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO GENIAL .: Marcadores genéticos e clínicos na trajetória da DPOC 199.542 FEDER 169.611

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016765

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SABIOS .: Avaliação da sustentabilidade de sistemas de bioenergia: uma 
abordagem ciclo de vida multi-critério para apoio à decisão, incluindo 
alterações do uso dos solos 199.836 FEDER 169.861

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016768

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

StressIn .: O papel das moléculas IRE1 e GADD34 associadas ao stress do RE na 
activação inata por ácidos nucleicos. 199.104 FEDER 169.238

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016740

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

@CRUiSE .: Plataforma de Comunicação Veículo-Infraestrutura para 
Integração de Impactes de Tráfego 184.320 FEDER 137.764

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016614

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO NRCD .: A distância de compressão relativa normalizada 123.960 FEDER 105.366

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016862

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

H2CORK .: Produção de hidrogénio por via termoquímica solar usando 
Ecocerâmicas obtidas a partir de cortiça 199.228 FEDER 169.344

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016764

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SustainFor .: Avaliação da sustentabilidade de estratégias de gestão do setor 
florestal no contexto da bioeconomia 199.992 FEDER 169.993

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016782

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

eNanoDye .: Funcionalização supramolecular de nanoestruturas de carbono 
com derivados de porfirina e ftalocianina para materiais sustentáveis 
fotoinduzidos para transferência eletrónica e energética 171.408 FEDER 145.697

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016542

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

EduPARK .: Mobile Learning, Realidade Aumentada e Geocaching na Educação 
em Ciências - um projeto inovador de investigação e desenvolvimento 198.509 FEDER 168.733

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016654

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CO2zero .: Emissão zero de CO2: um desafio e uma visão para membranas 
funcionais inovadoras, multi-iónicas 148.800 FEDER 126.480

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016594

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SELMA .: Estudo dos mecanismos de auto-reparação associado a 
nanocontentores inteligentes 162.000 FEDER 137.700

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016904

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AD-Blood-Assay .: Diagnóstico precoce e preditivo na doença de Alzheimer 
baseado em sangue 198.804 FEDER 168.983

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016619

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

2MOVEorNOT2MOVE .: Interacções  proteína-proteína como alvos 
terapêuticos: modulação de complexos da Fosfoproteina Fosfatase 1 na 
fertilidade masculina 185.000 FEDER 157.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016686

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NANOCONCOR .: Novos nanocontentores com funcionalidades adicionais 
baseados em hidróxidos duplos lamelares para aplicação na protecção da 
corrosão 187.800 FEDER 159.630

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016832

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

AFFORD .: O que define uma affordance? Propriedades visuais diagnósticas 
para a diferenciação de uma affordance 199.985 FEDER 169.987

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016783

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

META_SHIELD .: Atenuação de vibrações por meta-materiais com estrutura 
períodica 197.706 FEDER 168.050

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016836

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ENEM-ANX .: Memória de medo: um estudo de neuromodulação na 
perturbação de ansiedade generalizada 199.962 FEDER 169.968

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016843

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

INVISIBLE WOODS .: Dendrocronologia das madeiras estruturais de edifícios 
dos centros históricos de cidades de Portugal. 198.622 FEDER 168.829

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016697

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA STEM 2 .: STEM 2 - Significado funcional da anatomia da madeira 191.147 FEDER 162.475

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016706

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

AqpCFTR .: Aquaporinas como parceiros moleculares do CFTR na Barreira 
Hematotesticular: uma intersecção entre a infertilidade masculina humana e a 
fibrose cística? 167.857 FEDER 142.678

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016681

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

ECOFERT .: Produção de fertilizantes de ferro amigos do ambiente e avaliação 
da sua eficacia na correcção da clorose férica em plantas de soja cultivadas 
em solos alcalinos 157.177 FEDER 123.589

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016550

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

MICROBIOMA .: Ser ou não ser infectado: o efeito do microbioma na 
susceptibilidade a infecções  parasiticas em robalo e dourada de aquacultura 164.905 FEDER 140.169

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016562

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

PLANABIS .: Os endocanabinóides como moduladores da morte e 
diferenciação celular: efeitos dos canabinóides no desenvolvimento 
placentário 102.455 FEDER 87.087

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016817

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

PLANTSHIFTS .: Caracterizando a dispersão de plantas em escala fina para 
prever as mudanças de marcha no Antropoceno 106.390 FEDER 90.432

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016577

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

PRE-NEURO-HD .: Proteostasia da huntingtina e mitocôndria: alvos para 
prevenir a disfunção neuronal na doença de Huntington 198.514 FEDER 168.737

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016616

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

VINE&WINES .: VINE&WINE RESIDUES: Fontes ilimitadas de compostos 
polifenólicos para aplicação em Alimentos Funcionais. 83.520 FEDER 66.942

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016545

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

MUSHDETOX .: Desenvolvimento de antídotos para intoxicações por Amanita 
phalloides, do in silico ao doente intoxicado 199.637 FEDER 169.691

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016647

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

ARCHAIC .: A arqueogenética de bovinos Ibéricos: investigação das suas 
origens, da sua evolução e do seu melhoramento 197.696 FEDER 161.070

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016583

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

COMERCIO .: O COMÉRCIO GLOBAL DE AVES COMO UM FACTOR 
DETERMINANTE PARA AS INVASÕES BIOLÓGICAS NA EUROPA 170.016 FEDER 139.892

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016600

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

EVOXANT .: Evolução bacteriana para além dos isolados em cultura - 
Xanthomonas arboricola pv. juglandis como paradigma 138.213 FEDER 117.481

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016699

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

FoodNanoSense .: FoodNanoSense: compreensão do amargor e adstringência 
dos polifenóis presentes em alimentos para o desenvolvimento de um 
biosensor 122.422 FEDER 104.059

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016664

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

FARSYD .: Os Sistemas Agrícolas enquanto instrumento de suporte a políticas 
de conservação e gestão de paisagens agrícolas de elevado valor natural 181.250 FEDER 121.780

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016599

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO FerPlant .: Novos FERtilizantes para prevenir a clorose 199.721 FEDER 126.293

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016537

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

QUIMIOCARDIOTOX .: Os anticancerígenos como venenos cardíacos: será a 
bioactivação metabólica ou a promoção do envelhecimento a conexão para a 
cardiotoxicidade dos fármacos anticancerígenos? 199.933 FEDER 169.943

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016530

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

REDOXCAR .: Oxidação de carotenoides por espécies reativas de oxigénio e de 
nitrogénio: análise química e atividade biológica 148.800 FEDER 126.480

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016853

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

NGC .: Conservação de Nova Geração - Preservação do continuum da vida no 
espaço e no tempo 139.470 FEDER 118.550

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016581

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

ACTONP53 .: Regulação farmacológica das proteínas da família p53: a 
caminho de novas terapias anticancerígenas 195.019 FEDER 144.415

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016824

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

FRESHING .: Próxima geração da monitorização da biodiversidade: avaliação 
da qualidade ecológica e conservação das espécies utilizando metagenómica 184.901 FEDER 137.244

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016561

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

ANTHO4SKIN .: ANTHO4SKIN ? Novos derivados antociânicos para aplicações 
tecnológicas na indústria cosmética. 199.936 FEDER 169.946

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016638

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE 
ENGENHARIA BIOMEDICA

NewCat .: Novos biomateriais para prevenção de infecção associada a 
cateteres de diálise 170.000 FEDER 144.500

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016639

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE 
ENGENHARIA BIOMEDICA

BaiTS .: BaiTS - Dendrímeros biodegradáveis para o desenho de terapias 
neuroprotectoras direccionadas para o tratamento de acidentes vasculares 
cerebrais 195.256 FEDER 157.400

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016631

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE 
ENGENHARIA BIOMEDICA

PYLORIBINDERS .: PYLORIBINDERS-Tratamento/diagnóstico da infecção 
gástrica utilizando biomaterias específicos para a Helicobacter pylori sem 
recurso a antibióticos 199.338 FEDER 169.437

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016589

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E CELULAR - IBMC COMPASSO .: Controlo Temporal e Espacial da Montagem do Fuso Mitótico 199.824 FEDER 169.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016601

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA 
E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

GLYCO-IBD .: Glicanos como novos imunomoduladores na doença inflamatória 
intestinal: uma oportunidade para novas estratégias terapêuticas. 195.960 FEDER 166.566

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016587

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA 
E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

EXOTERIC .: Papel dos Exosomas na Heterogeneidade Tumoral: Mais do Que 
Simples Vesículas 199.368 FEDER 169.463

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016618

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA 
E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO MUSIC .: O yin e o yang das mutações somáticas na imunovigilância do cancro 199.086 FEDER 169.223

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016590

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E CELULAR - IBMC

IronHide&Seek .: Ferro às escondidas- qual o contributo da ferritina para a 
luta do macrófago contra as micobactérias? 199.632 FEDER 169.687

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016602

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA 
E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

THoR .: Transferencia horizontal de resistencia à terapia: mudança de 
paradigma na monitorização de pacientes com cancro 198.168 FEDER 168.443

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016592

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E CELULAR - IBMC

EXOS3 .: Sequenciação do exoma de pares discordantes e concordantes de 
irmãos com ataxia espino-cerebelosa do tipo 3 (SCA3): uma ferramenta para 
identificar novos modificadores e investigar vias molec 129.366 FEDER 56.727

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016609

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA 
E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

BiomedAnthro .: Estudo de biomedicina antropológica na Península Arábica 
baseado em genómica de elevada resolução 194.026 FEDER 164.922

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016591

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E CELULAR - IBMC PERINATAL .: Mortalidade perinatal em roedores de laboratório 199.434 FEDER 169.519

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016586

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA 
E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

SENSE .: Mecanismos moleculares envolvidos no reconhecimento de células 
com perda da E-caderina 199.080 FEDER 154.228

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016613

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E CELULAR - IBMC Peroxissomas .: Os mecanismos moleculares da biogénese peroxissomal 187.716 FEDER 159.559

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016608

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E CELULAR - IBMC

CEFAINTOX .: Factores eucarióticos e mecanismos moleculares envolvidos na 
intoxicação pela AIP56, uma toxina bacteriana que tem como alvo o NF-kB 198.048 FEDER 168.341

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016588

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E CELULAR - IBMC

PAIN .: Interações pré- e pós-sinápticas entre inputs de aferentes nos 
neurónios de projeção da lâmina I na região lombar e cervical da medula 
espinhal: impacto na dor somática e na enxaqueca 173.604 FEDER 147.563

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016585

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA 
E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

GLICO-CELL .: GLICOENGENHARIA CELULAR PARA A AVALIÇÃO DAS 
MODIFICAÇÕES PÓS-TRADUCIONAIS DOS RECEPTORES CELULARES NO 
CANCRO: APLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 171.168 FEDER 145.493

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016627

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE 
ENGENHARIA BIOMEDICA

3DEMT .: Uma plataforma de microarrays em 3D para a análise de alto 
rendimento do papel da matriz extracelular nas transições epitelial-
mesenquimal em cancro 199.752 FEDER 169.789

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016628

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE 
ENGENHARIA BIOMEDICA

MiNerv .: Inervação sensorial na orquestração da regeneração ossea: 
interação nas câmaras microfluidicas 184.584 FEDER 127.801

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016629

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE 
ENGENHARIA BIOMEDICA SkinPrint .: Engenharia de tecidos da pele in situ 198.168 FEDER 168.443

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016721

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PDT-NanoBullet .: Novos Macrociclos Tetrapirrólicos como Eficientes Agentes 
de Teragnóstico do Cancro 199.606 FEDER 169.665

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016611

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

COCOON .: Estratégias sustentáveis combinadas para a gestão de nemátodes 
das galhas radiculares em cultura protegida 184.194 FEDER 156.565

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-016779

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

RformBplates .: Melhorar o fabrico de placas bipolares metálicas para células 
de combustível através do processo de conformação com borracha 141.456 FEDER 120.238

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016875

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FishFree .: FishFree: Uma contribuição para a validação de um ensaio 
alternativo ao teste letal com peixes 188.844 FEDER 160.517

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016722

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA Safesurf .: Superficies antimicrobinas permanentes activadas pela luz 185.430 FEDER 157.616

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016570

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MYCOSTONE .: Estudo da biodeterioração da pedra em monumentos do 
Património Mundial UNESCO ?Universidade de Coimbra - Alta e Sofia? 190.092 FEDER 161.578

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-016753

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA SWING2 .: Segurança em Redes Wireless através de Codificação e Jamming 171.414 FEDER 107.556

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100263
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LUIS MANUEL MARTINS TRISTÃO LT Arquitetos 12.283 FEDER 4.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100258
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CONTORNOS JANOTAS UNIPESSOAL 
LDA Abertura de uma frutaria e armazém 11.810 FEDER 5.626

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-016379

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação ADELINO DUARTE DA MOTA S.A.

mSCM: Tecnologias móveis para a cadeia de fornecimento das matérias-
primas cerâmicas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100259
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ATLANTIZORTUR, INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS LDA Remodelação e ampliação do Antillia Hotel Apartamento 3.076.958 FEDER 1.692.327

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100256
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS Instalação de loja para comércio a retalho de produros alimentares especificos 6.555 FEDER 3.278

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0651-FEDER-000006
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas FANTASIA DAS PRINCESAS, LDA

O presente projeto tem como intuito desenvolver tratamentos de SPA/Beleza 
para crianças 81.919 FEDER 38.297

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000034
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES, LDA

Criação de um novo estabelecimento, com introdução de novos processos e 
produtos na empresa 559.784 FEDER 237.908

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-016582
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PRINCIAL E PREDILETO 
RESTAURAÇÃO LDA

Consultoria para desenvolver estratégia de internacionalização de restaurante 
tradicional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016556
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POSTEJO-PRE-FABRICADOS DE 
CIMENTO S.A. Internacionalização Mocambique e Espanha 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-017047
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional Q. B. CONCEPT, LDA QB-Embalagem Inteligente 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016339
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ARMANDO JOSÉ RODRIGUES, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização do CADmeter 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016324
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

ANTÓNIO ABREU - 
METALOMECÂNICA LDA 2^3 Design Methodology 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016347
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

CROSS-PRO - COMPONENTES PARA 
MOTOCICLOS LDA

PPSL, Produção de Peças de Serie Limitada. Especificação de um novo 
equipamento e implementação de um novo processo produtivo. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016233
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

INESE - INOVAÇÃO EM SISTEMAS 
ELECTRICOS, LDA

ESTUDO detalhado para o desenvolvimento de  protótipo elétrico com uso de 
Servo motores AC, com alimentação e comando sem fios, alimentação da 
potência por indução e com comando por Ethernet wireless 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016268
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

LEMORAU-SERRALHARIA MECANICA, 
UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento eletrónico e de automação  do sistema rotativo para o 
?semi-rotativo? de produção na indústria de etiquetas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-02-0651-FEDER-016247

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FNABA - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
ASSOCIAÇÕES DE BUSINESS ANGELS Bootcamp FNABA 2020 460.303 FEDER 391.257

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016344
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GLAMOUR D'XISTO, LDA Estudo de Caracterização do Mercado Espanhol e Francês 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016329
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

ISO-MAT - SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA MATISOPLUS 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016328
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ISO-MAT - SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA ISOMAT ELECTRICAL 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016203
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

WESTFIELD TECHNOLOGIES - 
PRODUTOS E TECNOLOGIAS 
INDUSTRIAIS LDA

Estudo de construção inovadora de carneiras de ciclismo com enchimentos 
descontínuos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016213

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FIBROMADE - DOMINGOS BARROS - 
FOLHAS DE MADEIRA S.A.

Desenvolvimento de um processo verde de clareamento da madeira de 
carvalho: aplicação à produção de folha de madeira 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016320

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CARNES CAMPICARN, S.A. Produção de análogos de carne com celulose bacteriana. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016327

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PRECIOUS SATURDAY - UNIPESSOAL 
LDA Camport - O conforto voltou - Vale IDT 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016336
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação J.A.BEIRA LDA CorkQual 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016319
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) SPACE LAYER TECHNOLOGIES, LDA Smart Air Quality Monitoring 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-016220

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FEIFIL - FEIJÃO & FILHOS,SOCIEDADE 
DE ARTEFACTOS DE CIMENTO E 
PEDREIRAS S.A. Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016161
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GRANDEME - DISTRIBUIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO LDA Início do processo de exportação para França 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016242
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BYONE - CONSULTORIA E 
COMERCIALIZAÇÃO, LDA DESIGN EM PRODUTOS PORTUGUESES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016322
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SER E PARECER - SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE LDA Ser e Parecer - Plano Estratégico de Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-016241

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação RAÇÕES ZÊZERE S.A.

Desenvolvimento de nova ração animal suplementada com algas marinhas (de 
elevado potencial antioxidante) para produção de ovos com elevado teor em 
antioxidantes naturais. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016248
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

MF - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO 
DE CARNES, LDA MF Salsicharia - Inovação 13.035 FEDER 9.776

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016271
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GRANITOS MONTEIRO & MARTINS, 
LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-016196
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado LORD BERRY, UNIPESSOAL LDA Lord Berry - Vale Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-016210
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

IMPACTOFÓLIO - CONSTRUÇÃO CIVIL 
UNIPESSOAL LDA Impactofóio Construção Civil Unipessoal Lda - Vale Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-016303
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

REACHVALUE - INVESTIMENTS, 
UNIPESSOAL LDA

Formula de crescimento ideal para a produção de mirtilos em ambiente 
fechado: ar, temperatura, nutrição, àgua e substratos, com o objetivo de 
produzir indoor, com total independencia dos factores exte 19.100 FEDER 14.325

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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ALT20-01-0752-FEDER-016300
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DMC-SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Prospeção de clientes em mercados externos para inicio de 
internacionalização da DMC 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100252
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PJA - POUSADAS DE JUVENTUDE 
DOS AÇORES S.A. Remodelação e Requalificação da Pousada de Ponta Delgada 680.000 FEDER 267.025

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-016189
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TUTIVETE, LDA

consultoria para estudos de mercado, participações em feiras, alojamento, 
aluguer de espaços e equipamentos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-016287
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ITST SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA ITST Internacionalização 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-016123
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

FRUSOAL-FRUTAS SOTAVENTO 
ALGARVE LDA FRUSOAL- Conservação 19.800 FEDER 14.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-016134
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado N-OPTIONS ARQUITECTOS LDA

Consultoria especializada para apoio à implementação da estratégia de 
internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-016298
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

REACHVALUE - INVESTIMENTS, 
UNIPESSOAL LDA Preparação para a Internacionalização da Reach Value 19.150 FEDER 14.363

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0651-FEDER-016237

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS EMPRESAS METALÚRGICAS E 
ELECTROMECÂNICAS METAL EMPREENDE 294.883 FEDER 250.651

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-016136
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

ENTRADA ESSENCIAL UNIPESSOAL 
LDA Estudo da Otimização da cultura de mirtilos com recurso a iluminação Led 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-01-0247-FEDER-016128
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

SOCIEDADE AGROINDUSTRIAL 
MEDRONHITO DO CALDEIRÃO , LDA Medronhito do Caldeirão 19.934 FEDER 14.951

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016114
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) CURTUMES FABRICIO, S.A. SecondSkin  ? Inovação em pele para vestuário 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-01-0247-FEDER-016318
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

CUNHOL - INDÚSTRIA DE MECÂNICA 
DE PRECISÃO, DE CUNHOS, 
CORTANTES, MOLDES E CALIBRES 
LDA

Desenvolvimento de competências e ferramentas avançadas para o projeto de 
matrizes de estampagem 20.000 FEDER 8.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016125

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MARSIPEL-INDÚSTRIA DE CURTUMES 
S.A.

HightechLeather ? Novas Tecnologias na produção de couro isento de crómio 
para calçado 19.800 FEDER 14.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016160
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

LUIS MANUEL MACHADO BRITO 
COUTINHO DIAS

Avaliação das propriedades organolépticas e funcionais de azeite enriquecido 
com extractos naturais de plantas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016193
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) YTVS - TRAVEL SHOP LDA

Consultoria para  conhecimento do mercado em termos de agencias de 
viagens  e participação em feiras de turismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016155
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SANTOS E FERREIRA LDA Início do processo de internacioanlização para França e Espanha 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016110
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

AFERYMED, AFERIÇÃO E MEDIDAS 
LDA Referencial de Análise de Registos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016098
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) VENTILÁQUA, S.A. VentilAqua Steri+ O3 Virus 19.800 FEDER 14.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016141
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) ARGACOL - TINTAS E VERNIZES S.A.

Otimização de revestimentos de pintura para aplicação em argamassas 
térmicas e soluções de isolamento térmico pelo exterior 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016273
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

ADEGA COOPERATIVA DE VILA REAL, 
CAVES VALE DO CORGO CRL

Desenvolvimento de culturas-starter para aplicação na Adega Cooperativa de 
Vila Real 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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NORTE-01-0247-FEDER-016100
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

BASEPOINT - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO LDA Sistemas de comunicação contínua em ambientes WEB 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016104
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

TONS E TEXTURAS - DESIGN E 
COMERCIALIZAÇÃO TEXTIL S.A. Investigação e Desenvolvimento uniformes técnicos e multifuncionais 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016124
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VALFIRMA - UNIPESSOAL LDA Apoio para prospecção de mercado em Angola e Moçambique 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0651-FEDER-016236

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERSANT - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM RIBATEJO EMPREENDE 515.616 FEDER 438.274

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016145
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) ENGISUPORTE , UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento e Caracterização de Painel Compósito Estrutural Leve 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-016086
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME FINEBERRIES, UNIPESSOAL LDA Preparação de Plano de Internacionalização da Fineberries 19.350 FEDER 14.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-016263
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA Estudo do Mercado Internacional da Pedra Natural 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0651-FEDER-016225

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CEVALOR-CENTRO TECNOLOGICO 
PARA O APROVEITAMENTO E 
VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS 
ORNAMENTAIS E INDUSTRIAIS Enterprising the future by Portuguese Natural Stone 591.394 FEDER 502.685

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-016096
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional INSONSO, SAL MARIM, LDA

SALEG - Definição dos parâmetros físico-químicos críticos para formação e 
qualidade de flor de sal 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016090
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HIDROSARRA - VENDA DE 
ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS 
HIDRÁULICOS LDA Consultoria de preparação para a internacioanalização da Hidrosarra 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016067
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GUTENIMAGEM - ARTES GRÁFICAS, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização GUTENIMAGEM 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016058
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AZEVAGRO - PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS LDA AZEVAGRO UK - New Flavor, Same Fruit 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100261
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA Remodelação de estabelecimento Ciberangra 14.511 FEDER 7.256

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-05-1810-FEDER-000008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO 
CIVIL E DE BOMBEIROS DOS AÇORES 
(SRPCBA) Remodelação e Ampliação das Instalações da AHBV´s de Santa Maria 686.708 FEDER 583.702

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

LISBOA-01-0247-FEDER-016097
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

AMBICARE INDUSTRIAL - 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A.

Sistema de desumidificação em contínuo de transformadores eléctricos de 
potência - Módulo de Monitorização 14.000 FEDER 5.600

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-016071
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado VILA ADENTRO, UNIPESSOAL LDA

Consultoria especializada para apoio ao desenvolvimento e implementação da 
estratégia de internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-016102
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

FRUTAS TERESO - COMÉRCIO DE 
FRUTOS E HORTÍCOLAS LDA

Investigação e desenvolvimento de técnicas para reduzir o uso de produtos 
fitofármacos nos tratamentos de pós colheita de citrinos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016118
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SEROLF-ROLAMENTOS E BORRACHAS 
LDA Apoiar a Industria Global 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016068
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PERFORMANCE FOR LEADING 
BUSINESSES - CONSULTORIA, 
FORMAÇÃO E ESTUDOS DE 
MERCADO, LDA Projeto Internacionalização Performance for Leading Businesses 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016048
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RLFG CONSULTING, LDA Estudo do Mercado Brasileiro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0651-FEDER-016170

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APCTP -ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PORTO APREENDER 3.0 1.091.711 FEDER 927.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016059
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

ONWORK TECHNICAL AND 
FUNCTIONAL WEAR , LDA

Conceção e desenvolvimento de equipamento de proteção individual para a 
área da Proteção ao Calor e Fogo 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016211

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

BISELARTE - SOCIEDADE DE VIDROS 
S.A. Smart Defogger - Sistema autónomo de desembaciamento para espelhos 19.985 FEDER 14.989

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016024
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CANOLIVA - EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS DE CANALIZAÇÃO E 
REPRESENTAÇÕES LDA

Serviço de consultoria para elaboração de um plano de internacionalização/ 
estudo de mercado internacional. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016119
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

COSVALINOX - INDÚSTRIA 
METALÚRGICA E EQUIPAMENTOS, 
LDA

Concepção e Desenvolvimento de equipamento inovador para 
armazenamento de Vinho 12.905 FEDER 9.679

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016017
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FONSECA SANTOS - INFORMÁTICA E 
CONTABILIDADE, LDA Internacionalizar para Crescer 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-016023

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SIVAL-GESSOS ESPECIAIS LDA

Desenvolvimento e otimização de uma massa de acabamento com 
propriedades antifúngicas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0651-FEDER-016180

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JEEC-AN - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 
EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES 
CATÓLICOS - DE ACÇÃO NACIONAL

Projeto Empreende Mais (+) -  Associação de Jovens Empresários e 
Empreendedores Católicos - De Ação Nacional (JEEC-AN) 257.466 FEDER 218.846

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016034
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUINTA DO PRADO VERDE - 
RESTAURANTES LDA Consultoria para a Elaboração de um Estudo de Mercado Internacional 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016015
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POR MARES NUNCA DANTES 
NAVEGADOS LDA PMNDN Study 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016031
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

NOVAFRIO - INDUSTRIA, COMÉRCIO 
E REFRIGERAÇÃO, LDA

Consultoria de I&DT em Reaproveitamento e Armazenamento de 
Calor/Energia residual para utilização mais racional e eficiente dos 
equipamentos da NOVAFRIO 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-016074
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MICROSOLAR - FORMAÇÃO E 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, 
LDA, LDA Internacionalização Palop´s 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-016036
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PASSERELLE DO UNIVERSO 
UNIPESSOAL LDA Exportar vestidos de noivas de alta qualidade de confecção 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016010
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SCORPION ARROW INTELIGENCE, 
LDA Internacionalização para o Médio Oriente e África 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016007
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GRANIPOIO - EXTRACÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-016032
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

FIO BLUE - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Investigação e desenvolvimento de novos materiais de construção compostos 
por resíduos de negro de carbono resultantes do tratamento térmico de 
pneus usados. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016229
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) BIOMIMETX LDA

Caracterização e avaliação toxicológica do BMX-11 para fins de certificação na 
US EPA 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016004
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

C. T. G. A. - CENTRO TECNOLÓGICO 
DE GESTÃO AMBIENTAL LDA Ambiente Sem Fronteiras 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016018
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ADELAIDE SILVA & IRMÃOS LDA Plano de Internacionalização da LAIFER 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000014
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Reabilitação de edificio para Centro Atividades Tempos Livres (CATL) da 
Cáritas 317.537 FEDER 269.906

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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M1420-01-0145-FEDER-000001
Programa Operacional Regional da 
Madeira 01 - Reforçar  a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação

ARDITI - AGENCIA REGIONAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO Observatório Oceânico da Madeira - OOM 1.998.106 FEDER 1.698.390

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100260
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CASTANHO & IRMÃOS LDA Ourivesaria Montanha 14.390 FEDER 5.756

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016255
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

AST - SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE 
AMBIENTE, UNIPESSOAL LDA Serviço de consultoria na area de investigação e desenvolvimento 19.872 FEDER 14.904

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016061

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação NEUCE - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.

Desenvolvimento e implementação de solução informática para a gestão do 
risco na Neuce - Indústria de Tintas, SA 7.811 FEDER 5.858

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016021

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PLURAL - COOPERATIVA 
FARMACÊUTICA, CRL

Sistema de isolamento e monitorização térmica para veículos de transporte 
de medicamentos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016000
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EDKID - OCUPAÇÃO DE TEMPOS 
LIVRES LDA Edkid - Internacionalização de serviços linguisticos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016005
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SEGUR INFO - FORMAÇÃO E 
CONSULTADORIA DE SEGURANÇA 
LDA Internacionalização para África 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016025
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRAÇOS E ESPAÇOS - DESIGN E 
DECORAÇÃO LDA Início do processo de internacionalização para Espanha e Brasil 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-016022

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação LEAL & SOARES, S.A.

Viabilidade de valorização das cinzas de combustão de biomassa florestal 
através da sua incorporação em material orgânico de origem florestal 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0651-FEDER-016122

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E 
VESTUÁRIO DE PORTUGAL

Regeneração ITV - Promover o Empreendedorismo Inovador, Qualificado e 
Criativo na Fileira Têxtil e Vestuário 308.388 FEDER 262.130

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015989
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POIARMEX - INDÚSTRIA DE 
CARPINTARIA E MOBILIÁRIO DE 
POIARES LDA POIARMEX ? O Primeiro passo para internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-015972
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

METALVALOR - GESTÃO E 
VALORIZAÇÃO DE TODO O TIPO DE 
RESÍDUOS, LDA Reciclagem de escórias de soldas de estanho 17.950 FEDER 13.463

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-016033

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

TRANSUCATAS - SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS S.A.

Desenvolvimento e implementação de tecnologia de informação para a 
gestão do risco na Transucatas 19.800 FEDER 14.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100255
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais GOMES & SANTOS LDA Pastelaria Gomes 141.060 FEDER 56.424

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015983
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LENADAIS - COMÉRCIO MATERIAL 
MÉDICO, UNIPESSOAL LDA

Elaboração de Estudo de Mercado Internacional - Cabo Verde e Plano de Ação 
e Viabilidade para Processo de Prospecção e Promoção Externa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-016006
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado PEÇA21 LDA SERVIÇOS CONSULTORIA NA ÁREA DE PROSPEÇÃO DE MERCADO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-015961
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado SEARCHPROF, LDA PLANO ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA SEARCHPROF 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015954
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PEDRO J. F. VIDEIRA, UNIPESSOAL 
LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015950
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOAO ABEL RAMOS DE DEUS

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015941
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) J M MARUJO - CONSTRUÇÕES, LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-015970
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EDICAD - COMPUTAÇÃO GRAFICA E 
IMAGEM LDA Edicad - Exportação de Serviços Tecnologicos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016317
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

TECNODECK - TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS COMPÓSITOS, LDA Produto Tecnodeck - Melhoria da qualidade e resistência de produto 9.500 FEDER 7.125

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0752-FEDER-000009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Internacionalização do Artesanato dos Açores 207.000 FEDER 175.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015933
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AUGUSTO MARQUES & FILHOS LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015932
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALBERTO PIRES PEREIRA & FILHOS, 
LIMITADA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015935
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SABOR A MERENDA, LDA Internacionalizar para Conquistar o Médio Oriente e os Estados Unidos 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015930
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLACOSONHO-CONSTRUÇÃO E 
DECORAÇÃO, LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de 
Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100251
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BRUNO DINARTE FREITAS GOUVEIA Passeios Náuticos em Catamaran 370.183 FEDER 164.879

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000012
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Ampliação do Centro de Noite da Piedade 740.460 FEDER 629.391

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-09-4842-FEDER-000013
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Criação do Centro de Apoio ao Idoso da Maia 486.472 FEDER 413.501

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

M1420-03-0651-FEDER-000003
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 
EMPRESÁRIOS MADEIRENSES - AJEM Cidade do Empreendedor 122.549 FEDER 104.167

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016314
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

BIO MICRO - AR COMPRIMIDO, 
PROCESSO E TECNOLOGIAS 
INDUSTRIAIS, LDA Biomicro Vale I&DT 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016349
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Medida de Campeão - Lda. Medida de Campeão Vale I&D 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016334
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

VOLPER II - SYSTEM , UNIPESSOAL 
LDA Volper II Vale IDT 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-016108
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação José Emanuel Costa Teixeira

Investigação e Desenvolvimento de bordados e aplicações de cortiça em peças 
de vestuário 12.500 FEDER 9.375

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016312
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

SUSTENTAVELÁXIA PAPEL ESPECIAL 
LDA SUSTENTAVELÁXIA Papel Especial Vale I&D 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0651-FEDER-016231

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL 
PORTUGUESA - CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) Magical Industry Tour 447.973 FEDER 380.777

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-015896
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) PROM BEAUTY, LDA Desenvolvimento de produtos de saúde e cosmética 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-015916
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EDILOGOS - CONSTRUÇÕES, LDA ETILOGOS  -  INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-015889
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

LUSOQUÍMICA - PRODUTOS 
QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL, LDA

Investigação e Desenvolvimento de formulações de produtos Cosméticos, 
Dispositos Médicos e Biocidas. 19.945 FEDER 7.978

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 35

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-01-0247-FEDER-015868
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

GIFT OF LIFE - SOLUÇÕES PARA 
UNHAS LDA Desenvolvimeno de produto 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-015974
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA

Estudos de integração de sistemas activos de ventilação e sombreamento em 
caixilharia ? smart pack for windows 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-05-1809-FEDER-000006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Proteção e requalificação da orla costeira em Porto Pim e no Porto da Feteira 105.769 FEDER 89.903

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

CENTRO-02-0752-FEDER-015783
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ABRASGESTE - CONTABILIDADE, 
GESTÃO E AUDITORIA LDA

Serviço de consultoria para elaboração de um plano de internacionalização/ 
estudo de mercado internacional  e visita ao mercado Moçambicano 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017145

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PAÇOS DE FERREIRA iQual@PME -  Inovar. Qualificar. Competir 1.271.445 FEDER 688.903

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016009
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

ARTECANTER - INDUSTRIA CRIATIVA, 
LDA ArteCanter Recycling Innovation 19.900 FEDER 14.925

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-015830

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CEMOPOL-CELULOSES MOLDADAS 
PORTUGUESAS, S.A. design 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016311
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HLTSYS - HEALTHYSYSTEMS, LDA

Healthy Brasil- prospeção do mercado brasileiro de instituições de saúde, 
focado nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-015670
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

PROJETOS JAFOC - ARQUITECTURA E 
ENGENHARIA, LDA

Desenvolvimento de Competências em I&DT na Concepção à Fadiga de 
Estruturas e Detalhes Estruturais 10.000 FEDER 7.500

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-13-6177-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 13 - Assistência técnica

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Assistência Técnica da Autoridade de Gestão 2014-2017 2.310.946 FEDER 1.964.304

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ACORES-05-1809-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Intervenções de estabilização da Orla Costeira na Fajã de Santo Cristo 178.053 FEDER 151.345

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

CENTRO-02-0752-FEDER-015747
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ESMONORT LDA Definição e implementação de plano estratégico de internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-015929

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação VIEIRA & LOPES LDA UTA protection .: Geração de Inovação na Purificação do AR 31.863 FEDER 15.932

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-05-1809-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Proteção e requalificação costeira da Baía de Canas 169.950 FEDER 144.457

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

ACORES-03-0752-FEDER-000008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES - 
CONVENTION AND VISITORS 
BUREAU Promoção do Destino Açores - 5 Estações IATA 24.638.410 FEDER 20.942.649

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015936
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DRINK CASH, UNIPESSOAL LDA DRINKCASH - INTERNACIONALIZAÇÃO DE BEBIDAS PORTUGUESAS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015928
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) QUEIJARIA QUINTA DA PENA, LDA Plano Estratégico de Internacionalização - Queijaria Quinta da Pena 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-016335
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SARSPEC, LDA

SpecDriver: Desenvolvimento de Eletrónica de Aquisição e Controlo para CCDs 
de Alta Performance 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-09-4842-FEDER-000011
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção de Centro de Dia e de Noite em São Sebastião 1.320.967 FEDER 1.122.822

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-05-1809-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Proteção da Orla Costeira da Urzelina 148.621 FEDER 126.328

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos
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ACORES-09-4842-FEDER-000010
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção do Lar Residencial dos Valados 868.483 FEDER 738.210

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-03-0651-FEDER-100370
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOANA GARCIA DE OLIVEIRA Empreendimento de turismo no espaço rural ´5 QUINTAS´ 237.468 FEDER 134.061

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0651-FEDER-016075

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APEMETA-ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE EMPRESAS DE 
TECNOLOGIAS AMBIENTAIS INJOVEM - Inovação, Jovens e Empreendedorismo 372.167 FEDER 316.342

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100247
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PJA - POUSADAS DE JUVENTUDE 
DOS AÇORES S.A. Pousada de Juventude de Angra do Heroísmo 99.049 FEDER 38.564

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA 
DO HEROISMO Qualificação e Promoção de Bens e Serviços Transacionáveis 203.993 FEDER 173.394

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100372
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RUI ALEXANDRE GONÇALVES 
CERQUEIRA Rui Cerqueira - Consultoria 41.324 FEDER 28.101

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100248
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LEANDRA STORE, UNIPESSOAL LDA Leandra Store, Lda 9.240 FEDER 4.158

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014823
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BRIDGE IT HOSTEL, LDA BRIDGE IT HOSTEL 302.054 FEDER 181.233

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015294
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PROENOL - INDÚSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA LDA Projeto de Inovação Produtiva da Proenol 483.000 FEDER 338.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015043
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A400 - PROJETISTAS E CONSULTORES 
DE ENGENHARIA, LDA

Implementação da Metodologia BIM - Mudança de paradigma de modelação 
e alteração fundamental dos processos de trabalho 1.089.438 FEDER 653.663

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014931

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E 
RELOJOARIA DE PORTUGAL JEWELLERY 2020: The Global Shift 556.228 FEDER 472.793

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014968
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BRICANTEL - COMÉRCIO DE 
MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA 
LDA Parques Infantis seguros, confortáveis e amigos do ambiente 1.106.264 FEDER 663.758

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014887
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POLISPERCURSO - PRODUÇÃO E 
COMÉRCIO LDA PolisPercurso - Inovação 196.700 FEDER 118.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015241

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES, S.A. Blue Innovation 2022 - A New Era for the Offshore Industry 24.943.369 FEDER 14.966.021

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-015212

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação PETRATEX - CONFECÇÕES S.A. PetraMAX 3.048.735 FEDER 1.371.931

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014924
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SEGMENTO ASTRAL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LDA

Criação de nova empresa direcionada com processo produtivo inovador, novo 
produto, direcionada para mercados internacionais e aposta em tecnologias 
de ponta e sistemas multimédia 698.294 FEDER 418.976

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015183
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STEELGALVA CONSTRUCTION, LDA Competitividade e Internacionalização - Criando valor em mercados externos 2.517.196 FEDER 1.510.706

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015256
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MOP - MOLDES PRECISÃO, LDA MOPINOV 2.255.220 FEDER 1.127.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015164
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASAS DA SENHORA DA ESTRELA - 
TURISMO RURAL, LDA Burel Manteigas Panorama Hotel 5* 2.085.894 FEDER 1.564.421

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-015154
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BILD CORP, LDA BILS SUSTENTAVEL E PORTAL INFATIMA 209.500 FEDER 146.650

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-015096
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VITOR GABRIEL DOS SANTOS 
RODRIGUES SÓ SABÃO | NOVA UNIDADE INDUSTRIAL 416.000 FEDER 312.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-014822
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SUN HOUSE II PROPERTY, 
UNIPESSOAL LDA Criação do Suítes Hotel Monte Gordo 4 estrelas 4.075.190 FEDER 2.852.633

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014867
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TEJO BRINDE-COMERCIO DE 
BRINDES PROMOCIONAIS, LDA Capacitação Produtiva da Tejo Brinde 705.215 FEDER 493.651

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014783
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CONFEITARIA CARLOS GONÇALVES 
LDA Automatização e novos produtos 515.880 FEDER 257.940

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015107

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE MARMORES 
GRANITOS E RAMOS AFINS 
(ASSIMAGRA) PRIMEIRA PEDRA 1.453.714 FEDER 1.235.657

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015189
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VERISTEEL, S.A.

Capacitação produtiva para conceção e oferta de soluções especializadas em 
maquinaria e equipamentos industriais 167.000 FEDER 100.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014632
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CABONOR-CABOS DE MADEIRA 
PARA FERRAMENTAS LDA

Aumento da capacidade produtiva por via da inovação e tecnologias 
avançadas de produção 1.895.143 FEDER 1.326.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014817
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GRANITOS GALRÃO, NORTE, 
LIMITADA Granitos Galrão Norte 2020 1.056.345 FEDER 633.807

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015071
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IRMÃOS GUIMARÃES - 
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 
LDA BEAUTY GERÊS GUIDE HOTEL 308.880 FEDER 231.660

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015128

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS RURAIS DE 
PORTUGAL HRP Global 971.964 FEDER 826.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014878
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS - 
ARQUITECTURA E URBANISMO S.A. Inovação Produtiva Saraiva + Associados 192.495 FEDER 121.474

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015227
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HSTOOLS EUROPA, LDA

Construção de uma fábrica da HSTOOLS para produção e reparação de 
ferramentas em PCD e metal duro 2.507.573 FEDER 1.504.544

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0249-FEDER-014683
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação FAGUS PORTUGAL, S.A. Fagus 2020 - Nova unidade de formas para calçado em Portugal 2.000.000 FEDER 700.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-015204
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Davide Nuno Tavares Fernandes Criação de Unidade Hoteleira Freita Hotel Rural 306.371 FEDER 214.459

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015454
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASA DE BAIXO - TURISMO, 
AGRICULTURA, FLORESTA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA De Alvoco para o Mundo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015208
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NEXXPRO - FÁBRICA DE CAPACETES, 
S.A. Nexxpro Speed - Reforço do posicionamento competitivo internacional 1.755.545 FEDER 877.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-015452
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS 
TÉCNICAS LDA

Desenvolvimento de uma solução de acabamento para sistema ETICS com 
comportamento térmico melhorado 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0249-FEDER-015025
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) VALMET, LDA Plano de Inovação 15/17 1.256.500 FEDER 439.775

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014764
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FUTURAGRI - AGRICULTURA DO 
FUTURO LDA

Produção de um novo fertilizante com origem no subproduto obtido no final 
do ciclo de produção do cogumelo. 1.920.794 FEDER 1.344.556

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014561

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA EXTRACTIVA E 
TRANSFORMADORA GAP - Ganhar a Aposta na Pedra Natural 412.805 FEDER 350.884

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-014742
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RCC - PREMIUM SHIRTMAKERS, S.A. RCC - Criação de um Novo Estabelecimento 261.588 FEDER 156.953

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015303
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORIGINALSAFRA - FABRICAÇÃO DE 
VEÍCULOS, S.A. Impulso no desenvolvimento de produtos 1.248.297 FEDER 873.808

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014708

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ATLANTITOPÁZIO - LDA

Inovação fundamental do processo produtivo, da gestão organizacional e do 
marketing 3.119.850 FEDER 1.560.510

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014579
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VIDRARIA DA GANDRA, LDA

A empresa Vidraria da Gandra pretende fazer melhorias no layout de 
produção, renovando e aumentando o mesmo, conseguir certificações de 
qualidade e dos novos produtos, melhorar o hardware e software d 351.650 FEDER 210.990

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014998
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HEADGY HELMETS, S.A.

Capacitação tecnológica da Headgy para a concretização da sua estratégia de 
crescimento. 853.410 FEDER 512.046

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014591
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

METALÚRGICA FALCÃO & FILHOS 
LDA

Investimento em novo processo produtivo inovador e de alta tecnologia 
incorporada, Certificação, nova marca e produto 385.260 FEDER 231.156

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-014899

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FAURECIA - ASSENTOS DE 
AUTOMÓVEL LDA FAA - Novas estruturas metálicas 6.115.100 FEDER 2.140.285

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-015039
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INGEL ACESSÓRIOS , LDA Injel - Inovação Internacional 1.839.744 FEDER 1.103.846

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015102
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CERIART-CERÂMICA ARTÍSTICA S.A.

Aumento de capacidade por  novo processo de produção de forma 
automatizada, a nível industrial 1.580.707 FEDER 790.353

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-014646
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado H. F. MARTINS - HOTELARIA, LDA UTR Quinta do Marco 322.317 FEDER 225.622

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015171

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FUNDAÇÃO DO DESPORTO INTERNACIONALIZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE CAR DE PORTUGAL 1.389.592 FEDER 1.181.154

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014806
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CAST IBERIA, S.A. CAST IBÉRIA - FUNDIÇÃO INOVADORA 2.028.920 FEDER 1.420.244

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014850
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CONSEGUE IMAGINAR - LDA

Implementação de uma nova unidade industrial para a fabricação de 
equipamentos de higiene pessoal (banheiras), com chuveiro adaptável, 
destinados a indivíduos acamados e deficientes motores para utili 856.256 FEDER 513.754

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014566
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARSILINOX - INDÚSTRIA 
METALÚRGICA LDA Inovar e crescer agregando valor 2.442.656 FEDER 1.709.859

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014992
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INDUCORTE - INDÚSTRIA DE 
CORTANTES, LIMITADA

Capacitação para a oferta diferenciada em segmentos de maior valor 
acrescentado no exterior 1.411.014 FEDER 987.710

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014728
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TOOL FACTOR, LDA

Criação de uma unidade produtiva tecnologicamente inovadora e flexível para 
produção de moldes de pequena e grande dimensão 946.975 FEDER 571.652

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014881
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MONDIM TAMEGA PARK - 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
S.A. Ampliação do AGUAHOTEL Mondim de Basto 2.249.000 FEDER 1.574.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015060
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES 
RODRIGUES, FILHOS, S.A. VITAL HI-TECH HEALTH TEXTILES 1.355.358 FEDER 680.688

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014541
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WORKSTATION - SOLUÇÕES 
GRÁFICAS LDA

Reforço da capacitação empresarial através de tecnologia inovadora de 
impressão digital e acabamentos 395.090 FEDER 237.054

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-014908
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADRENALINE DRAGON - 
UNIPESSOAL, LDA Projeto de Empreendedorismo 762.284 FEDER 571.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-015304

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JUST STAY HOTELS, S.A. Consolidação da rede hoteleira da JUST STAY 909.396 FEDER 650.812

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015078
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TENDERNESSCAPACITY - LDA

Tratamento Térmico de Cementação e Soluções Integradas de 
Maquinação/cementação 2.382.249 FEDER 1.667.574

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-015092

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação RAMADA AÇOS, S.A. Ramada Aços - Inovar e Diversificar para Acrescentar Valor Internacional 9.105.000 FEDER 4.097.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-015123

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO 
DISTRITO DE AVEIRO Internacionalizar em Português 723.620 FEDER 615.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015213
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RICARDO & BARBOSA LDA RBTP: R&B Tooling PowerUp 2.166.453 FEDER 1.083.226

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015176
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

APPETITUS - ULTRACONGELADOS 
LDA PROJETO DE INOVAÇÃO PRODUTIVA DA APPETITUS [2015-2017] 269.447 FEDER 161.668

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014439
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARTCOATING, LDA Inovação Produtiva- Criação de novo estabelecimento, ArtCoating 259.569 FEDER 155.741

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014573

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAXMILAN, UNIPESSOAL LDA Criação de fiação e tinturaria de fios técnicos 8.247.139 FEDER 4.949.010

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-015067

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PROMANEC - ENGINEERING & 
CONSTRUCTION, LDA KECSINES 2020 6.331.683 FEDER 2.849.257

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-015134
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PERFITEC - REVESTIMENTOS 
METALICOS E PERFILADOS LDA

Inovação, competitividade e expansão internacional por via da diversificação 
da produção 1.464.664 FEDER 732.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014739

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ASSOCIAÇÃO VALOR PEDRA Internacionalização da Marca StonePT - 2.ª Edição 780.472 FEDER 663.402

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014515
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BLUR, UNIPESSOAL LDA

Reforço da competitividade da Blur: novas soluções de impressão digital, 
novos serviços e e-commerce 1.396.083 FEDER 838.146

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015289
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MOTAMINERAL, MINERAIS 
INDUSTRIAIS S.A.

Capacitação para o desenvolvimento de novos produtos com vista à 
abordagem a novos mercados 2.268.000 FEDER 1.134.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014863
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ALTRICS PORTUGAL, UNIPESSOAL 
LDA PERFORM 2017 715.737 FEDER 429.442

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015049

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

S.I.E. - SOCIEDADE INTERNACIONAL 
DE EMBALAGENS, S.A. i9 PlasticTech 4.507.003 FEDER 3.154.902

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014719
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ACI- AUTOMOTIVE COMPOUNDING 
INDUSTRY, LDA Silicone Compound 1.423.183 FEDER 1.067.387

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014456
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CERAMED - CERÂMICOS PARA 
APLICAÇÕES MÉDICAS, S.A. Ceramed - Diversificação da produção 153.875 FEDER 92.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-015119

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

SONAE INDÚSTRIA - PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS 
DE MADEIRA S.A.

SI PCDM - Aumento da capacidade produtiva de MDF para fornecimento de 
novos produtos no mercado 6.719.500 FEDER 3.023.775

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-014875

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO 
PARA A PROMOÇÃO DAS FRUTAS, 
LEGUMES E FLORES DE PORTUGAL Ações coletivas das Frutas Legumes e Flores - 2016 e 2017 593.293 FEDER 504.299

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015257
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VIEIRA ALVES - METALOMECÂNICA 
S.A.

Aquisição de meios produtivos para competir em novos negócios com base 
em componentes metálicos de alta precisão. 1.841.784 FEDER 920.892

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-014593

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto IBEROPASTA, LDA

Construção e Implantação de uma nova unidade industrial para a fabricação 
de massas alimentares, com a implementação de uma nova unidade industrial 
tecnologicamente evoluída, que permitirá a fabricaçã 3.611.670 FEDER 2.167.002

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014951
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PAULO S. ANTUNES, LDA. Emotional and Smart by Paulo Antunes 463.779 FEDER 345.731

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014957

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FEELVIANA - HOTELARIA, LDA Feelviana Ecohotel 4.955.608 FEDER 3.468.926

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-015250
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GFSC, S.A. GFSC: EFICIENCIA PRODUTIVA PARA A PRESENÇA INTERNACIONAL 1.546.603 FEDER 1.159.561

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015192

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

QUINTA DA BOEIRA - ARTE E 
CULTURA LDA Criação do OPORTO BOEIRA GARDEN HOTEL - 5** 18.639.429 FEDER 11.183.658

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015076

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOLANCIS - SOCIEDADE 
EXPLORADORA DE PEDREIRAS S.A. Manufacturing the Future by Solancis 6.639.148 FEDER 3.983.489

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014411

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TAL SIMPLICIDADE! INDÚSTRIA 
GRÁFICA, LDA Objectivo: Segunda Rotativa 13.404.940 FEDER 8.042.964

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014933

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO POLITECNICO DE 
BRAGANÇA Internacionalização do Ensino Superior Politécnico Português 609.130 FEDER 517.760

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-014605
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MWS - MASTER WELDING 
SOLUTIONS, LDA Start-Up MWS 214.684 FEDER 161.013

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-014640
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Douro Royal, Unipessoal, Lda. Douro Royal  - Animação Turística no Douro 156.662 FEDER 117.496

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014382
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JIMO - MOBILIÁRIO DE FRIO, S.A.

Ampliação da Inovação Produtiva a todas as fases do processo produtivo e 
inovação marketing e organizacional 482.074 FEDER 289.517

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014949
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FUSÃO PRINT, LDA Estampagem com tecnologia inovadora 273.526 FEDER 165.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014609
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) COSTA & IRMÃO, LIMITADA Aumento de capacidade e internacionalização por via da inovação 729.865 FEDER 437.919

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014773
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CURTUMES BOAVENTURA LDA

Reforço da capacitação empresarial da empresa para o desenvolvimento de 
novos e inovadores processos e produtos por via de INOVADORES 
ACABAMENTOS, ligados ao sector do calçado (moda) e ao sector autom 2.180.039 FEDER 1.090.019

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014738

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MODUPAINEL - SOLUÇÕES 
CONSTRUTIVAS, LDA MODUPAINEL - Produzir inovando, Construir flexível 4.622.529 FEDER 3.235.770

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014884
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HOTEL TURISMO DA COVILHÃ S.A. Investimento na Inovação / Aumento da produtividade do Hotel 1.376.553 FEDER 963.587

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014491
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME PRENSO - METAL, LDA Alta Precisão 579.642 FEDER 289.821

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014385
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOBASI ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS E 
BRONZES, S.A.

Inovação Produtiva, ampliação de instalações e inovação marketing e 
organizacional 460.524 FEDER 276.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-014510
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MAGIAS CÚMPLICES, LDA Criação de uma plataforma Web direcionada para os TCG ? ?TCG4ALL? 74.900 FEDER 56.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015312

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DOS HOTEIS DE 
PORTUGAL Click to Portugal 1.103.225 FEDER 937.741

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0853-FEDER-014526
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

INGREME - SERVIÇOS DE 
AUDIOVISUAIS LDA Ingreme 2020 190.953 FEDER 114.572

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-015153

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CORK SUPPLY PORTUGAL 4 - ROLHAS 
TÉCNICAS, UNIPESSOAL LDA

Criação de uma nova empresa com o objectivo de produzir rolhas técnicas de 
microgranulado para vinhos e champanhe. 5.531.400 FEDER 2.491.925

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014668
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARPINTARIA ILÍDIO AUGUSTO 
CARVALHO MACHADO & FILHOS LDA Diversificação da produção da Carpintaria  Machado 536.987 FEDER 375.891

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014523
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BORDANPE, INDÚSTRIA DE 
BORDADOS, UNIPESSOAL LDA Criação da unidade produtiva da Bordanpe 356.176 FEDER 213.706

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014800
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARMANDO & COSTA MARTINS LDA AMC -  Inovação, internacionalização e sofisticação de processos 393.728 FEDER 236.764

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014672
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SIENA - COMÉRCIO INTERNACIONAL 
S.A. Aumento da capacidade da Siena 233.950 FEDER 140.370

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015057

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FERTIGAL, LDA

Unidade de produção, embalamento e armazenamento de fertilizantes 
sólidos e liquidos no Alentejo 5.636.411 FEDER 3.381.847

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014528
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARMOCAN-MÁRMORES DOS 
CANDEEIROS LDA Tecnologia XXI 793.135 FEDER 475.881

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-06-2012-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA 
CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO 
HEROISMO

Remodelação da rede de distribuição de água na Canada de Belém e Cruz de 
Regatos e Ampliação da rede de adução aos reservatórios 7R1, 5R1 e 5R2 806.255 FEDER 685.317

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ACORES-03-0651-FEDER-100369
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BRUNO MAIA & NÁDIA 
VASCONCELOS, LDA Criação de uma policlínica na cidade da Praia da Vitória 290.745 FEDER 186.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014906
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas X8 - SOLUÇÕES, LDA X8 - Diferenciação, diversificação e inovação sustentável 1.390.449 FEDER 973.314

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014359
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ZEFERINO & FERNANDES, LDA Novo Conceito Estruturas Madeira Eventos 1.689.143 FEDER 1.013.486

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014654
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PINHO & BASTOS LDA PINTO & BASTOS 2015-2017 450.954 FEDER 270.572

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014363
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARBENINOX - INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS LDA Parafuso em Inox de Grandes Dimensões ? LSSS (Large Stainless Steel Screw) 216.384 FEDER 129.830

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014723
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DE CONFECÇÕES LDA Arpitex ? criatividade e inovação ao serviço da internacionalização 210.614 FEDER 126.368

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014364

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VOX - ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 
GRÁFICA S.A. Inovar VOX 5.383.500 FEDER 2.691.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015219
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MÁRIO & DOMINGUEZ, LDA PROJETO DE INOVAÇÃO PRODUTIVA DA MARAN [2016-2017] 144.969 FEDER 86.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014727
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARÇAL & FILHOS LDA

Aposta em inovadores produtos de decoração de interiores de marca própria, 
nomeadamente calhas autmáticas com recurso à tercnologia de domótica e 
produtos inovadores de maior funcionalidade e de desig 374.273 FEDER 187.136

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015162

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO PARA O PÓLO DAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E ELECTRÓNICA - 
TICE.PT +560ICT4Future 238.800 FEDER 202.980

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014263
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FIRMINO SILVA & FILHOS LDA Plano de Internacionalização da Firmino Silva & Filhos, Lda. 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-015054
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ARTINOX - FÁBRICA METALÚRGICA 
S.A. Inovação dos processos e aumento da capacidade produtiva da ARTINOX 699.775 FEDER 349.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014776
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DURAMOLDES-INDUSTRIA DE 
MOLDES CUNHOS E CORTANTES LDA Projeto de investimento DURAMOLDES 735.127 FEDER 443.139

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014703

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AM - ALFREDO MARQUES, S.A. AM the Solution 3.033.724 FEDER 1.824.083

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014697
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARTIPOL-ARTES TIPOGRAFICAS LDA Inovação Estratégica Artipol 560.145 FEDER 336.087

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015210
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A.P.V. - INDUSTRIA DE MOBILIARIO, 
UNIPESSOAL LDA Aumento da capacidade do estabelecimento existente 510.900 FEDER 306.540

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015064
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A.C. MOURA - MOBILIÁRIO, LDA

Capacitação da AC Moura para o Desenvolvimento de Produtos Decisivos na 
Consolidação da sua Posição Exportadora 330.587 FEDER 198.352

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014832
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TORRE DUPLA, S.A. Internalização de processos de fabrico e porta seccionada em policarbonato 388.708 FEDER 233.225

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-014870

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SHAMIR OPTICAL, LDA SHAMIR 2020 4.763.333 FEDER 2.146.080

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014261
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARTINS & AZEVEDO LDA Diferenciação Internacional via Investigação e Inovação 1.080.390 FEDER 540.195

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-014733
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

EMBRACE AUTUMN REBOBINAGENS 
E MECATRÓNICA LDA

EMPREENDEDORISMO - Soluções diferenciadoras na áres das rebobinagens de 
motores, reparações elétricas e serviços de engenharia 187.354 FEDER 140.516

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014379
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

STARCORK - REVESTIMENTOS DE 
CORTIÇA LDA STARCORK 2015-2017 1.013.965 FEDER 709.776

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-014638
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

VINILCONSTA PUBLICIDADE E 
SERVIÇOS, S.A.

Aposta na introdução no mercado de um INOVADOR SERVIÇO, alicerçado à 
marca a Underline Concept, inovação que corresponde ao lançamento no 
mercado global de uma marca corporativa Underline Concept e 5 2.079.226 FEDER 1.247.535

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014923

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto WINNER RETURN - UNIPESSOAL, LDA

Criação de Atividade Industrial de Alto Valor ? Produção e Internacionalização 
de Varão Compósito entrançado - NGR 16.019.423 FEDER 8.009.712

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015281
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARPINVERDE - FABRICAÇÃO DE 
MOBILIÁRIO LDA Antecipar as expetativas do cliente 533.523 FEDER 373.466

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-014275
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INTO THE CLOUDS - UNIPESSOAL 
LDA

Empreendedorismo Tecnológico de inovação produtiva ao nível da criação de 
novos módulos informáticos a incorporar na solução para gestão da 
manutenção das empresas (EAM - Enterprise Asset Management). 411.200 FEDER 246.720

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015260
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SABRIL - SOCIEDADE DE AREIAS E 
BRITAS LDA

Aumento da capacidade produtiva da Sabril com vista à produção, de forma 
sustentável, de novos produtos de valor acrescentado 1.419.840 FEDER 856.518

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014336
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA Unidade Produtiva Dreamelement 2.003.204 FEDER 1.201.922

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014869
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCILÉGUA - PROMOÇÃO 
IMOBILIÁRIA LDA Linha automática para produção de vasos em grés stoneware 1.823.500 FEDER 1.094.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014620
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLASMOREX-SOCIEDADE DE 
PLASTICOS E MOLDES LDA PLASMOREX ? INOVAÇÃO PRODUTIVA 581.931 FEDER 351.252

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014297
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SOL DE DÍAL PORTUGAL, LDA Diversificação da produção do estabelecimento da Sol de Dial 103.659 FEDER 62.506

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-02-0853-FEDER-014751
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

NACIONALINFOR - SERVICOS, 
UNIPESSOAL LDA Passeios de longa duração em catamarã no Algarve 331.036 FEDER 231.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014724
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CENATOLIM LDA Cenasteel 767.808 FEDER 537.466

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014904
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) A. F. CARRETO & FILHOS , S.A. Introdução de uma Nova Linha de Reciclagem de Cabos Eletricos 827.437 FEDER 580.108

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014944
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA 
& IRMÃO LDA Aumento da capacidade de produção instalada 1.105.968 FEDER 774.178

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014961
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LANÇA ENCANTO LDA BellaCucina 1.317.636 FEDER 791.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014671
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AQUIMAR-MARMORES DE CUMIEIRA 
LDA Aquim@r STONE - Inovação Produtiva na Valorização da Pedra Portuguesa 516.070 FEDER 387.053

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014310
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

NG5 - AGÊNCIA DE MEIOS E 
PRODUÇÕES PUBLICITÁRIAS, S.A. NG5 - Digital Innovation 2.029.528 FEDER 1.217.717

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015086
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

J. C. S. - OLARIA LOUÇAS REGIONAIS 
E DECORATIVAS LDA

Automatização da linha de produção de loiças decorativas e criação de marca 
própria internacional de elevada qualidade 835.200 FEDER 501.120

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014712
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) COZIFORM, LDA Alteração processo produtivo e melhoria do Produto da COZIFORM 550.723 FEDER 332.849

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015130
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - 
ACTIVIDADES AEROESPACIAIS, S.A. Space Mechatronics 492.243 FEDER 296.830

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014520
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas R.P. INDUSTRIES, S.A.

Expansão da capacidade e flexibilidade produtiva com vista à produção 
personalizada em massa 1.314.911 FEDER 788.947

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-015165
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ROCHALGARVE - PLANEAMENTO DE 
FÉRIAS PARA O TURISMO, S.A. PLAZA INNOVATION 1.140.010 FEDER 798.007

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015082
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SILSA - CONFECÇÕES S.A. AI MIOPO - Alchemy Innovation 900.395 FEDER 612.447

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-014233
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

WISE_UP, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA The Destination: Weddings in Portugal+ 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-014496
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WORDS WIZARD LDA

iLivro -  Plataforma de edição online, transformação e comercialização de 
livros e conteúdos editoriais 663.716 FEDER 497.787

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-017062
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM 
BIOTECNOLOGIA S.A.

TechnoIP .: Protecção dos direitos de propriedade intelectual de anticorpos 
terapêuticos para a Obesidade associada à Diabetes e para a Doença de 
Alzheimer 58.000 FEDER 23.200

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-015139
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PROHS - EQUIPAMENTO 
HOSPITALAR E SERVIÇOS 
ASSOCIADOS S.A. PROHS inova na produção 444.906 FEDER 222.453

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014551
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LISOAZ - AUTOMATIZAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS LDA Preparação do processo produtivo para a entrada em novos mercados 297.869 FEDER 208.508

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015150
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DISCOROLHAS - COMÉRCIO DE 
DISCOS E ROLHAS, LIMITADA

Capacitação para a produção de artigos de moda em cortiça de alto valor 
acrescentado 447.614 FEDER 268.742

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014777
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MECÂNICA EXACTA, S.A. Inovação Produtiva Exacta 1.838.153 FEDER 919.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-015248
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DIFERENTEFEITO - UNIPESSOAL LDA PRODUTIVIDADE E DIFERENCIAÇÃO DA DIFERENTEFEITO 408.823 FEDER 245.294

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014820
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RUI MATIAS LDA RUI MATIAS - PRIME DOING 529.618 FEDER 370.733

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014604

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TRAÇOS RIGOROSOS, S.A. ECO STEEL TRENDS 15.958.199 FEDER 9.583.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014430
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JP SUPER SOLES, LDA Inovação Produtiva - Integração da tecnologia E.V.A. pela Supersoles 233.950 FEDER 116.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014295
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MOMENTO NUMÉRICO - S.A.

Reforço da capacitação empresarial através de melhoradas e inovadoras 
tecnologias produtivas 1.837.000 FEDER 918.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014716

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ADRIFER - RECICLAGEM DE METAIS 
LDA ADRUrbanMining 2.937.101 FEDER 2.055.971

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014717
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EASY CICLE, UNIPESSOAL LDA CONCEPT ENGENEEIRING EASY CICLE 775.676 FEDER 542.973

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014533

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

OPPA A BRASILEIRA - 
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
TURÍSTICOS, LDA Hotel A Brasileira - Porto 6.801.037 FEDER 3.400.519

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0249-FEDER-014399
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

FILASA-FIAÇÃO ARMANDO DA SILVA 
ANTUNES, S.A.

Excelência Produtiva no Processo de Tinturaria de Fio e Bobinagem por 
alteração do processo global de produção 1.704.739 FEDER 596.659

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014667
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

liquid state of the art, comércio de 
cerveja artesanal,lda LIQUID STATE OF THE ART-2015/2017 2.198.720 FEDER 1.539.104

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015457

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ILUMINAÇÕES - TEIXEIRA COUTO, 
LDA Africa Emotion Lights 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100368
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Marisa Alexandra Jorge Rodrigues 
Costa Instalação de uma Clínica de Saúde 296.966 FEDER 201.971

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014588

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APR-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
RESORTS Living in Portugal 2016+ 568.541 FEDER 483.260

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-015344
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GBSO, SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA Vale Internacionalização - GBSO 14.200 FEDER 10.650

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014804

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL 
DO TEJO Tejo Wine Region - Defined by a river. Refined by tradition 1.470.362 FEDER 1.249.808

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CAMARA DO COMERCIO E 
INDUSTRIA DE PONTA DELGADA 
(ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS 
ILHAS DE S. MIGUEL E SANTA Competitividade e Ambiente 141.405 FEDER 120.194

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014851
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CESAR CASTELÃO & FILHOS, 
LIMITADA

Reforço da capacitação empresarial para um maior domínio da cadeia de 
valor, através de investimentos ancorados na aposta na inovação de produtos 
e processos produtivos, comerciais e organizacionais, 530.320 FEDER 395.526

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014948
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VETLIMA-SOCIEDADE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRO-PECUÁRIOS, S.A.

Aquisição de equipamento para inovação dos produtos e aumento da 
capacidade 403.500 FEDER 242.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014396
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME EMBALPOM, LDA Alargamento da Cadeia de Valor e mote para a Sustentabilidade 663.231 FEDER 464.262

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-014513
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

LUXURY ON TWO WHEELS, 
UNIPESSOAL LDA Bike Tours Portugal - Capacity Building for Growth 156.240 FEDER 109.368

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-015254
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AUTOCONCEPTUS - PROJECTOS DE 
ENGENHARIA LDA AUTOCONCEPTUS MOBI 2015 639.349 FEDER 384.989

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-014665

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FELPINTER - INDÚSTRIAS TÊXTEIS 
S.A. Criação Unidade «E-Têxteis» e Têxteis Técnicos 13.563.309 FEDER 6.103.489

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014861
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HYDRACOOLING, LDA Hydracooling - Especialização, Expansão e Inovação 1.201.918 FEDER 602.240

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014755

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOMIRAV - SOCIEDADE DE 
REPARAÇÃO MONTAGEM E 
ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A., Investimento em tecnologia de ponta 3.625.668 FEDER 2.537.968

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015056

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E 
VESTUÁRIO DE PORTUGAL Fashion From Portugal: World?s Choice Best Value 1.383.678 FEDER 1.176.127

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014323
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FUNDERATOR Extrusao Perfil Aluminio inferiro a 0,5mm 2.930.000 FEDER 1.758.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014721
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas J. B. & RODRIGUES, LIMITADA

Reforço da capacidade produtiva e criação de novos e diferenciados produtos 
com vista á sustentabilidade da estratégia de internacionalização 1.414.395 FEDER 848.886

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015265

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE 
MADEIRA E MOBILIÁRIO DE 
PORTUGAL Associative Design - The Best of Portugal 1.999.363 FEDER 1.699.459

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014621
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PREGGO, LDA

PROJECTO DE CRIAÇÃO DE UM NOVO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 
EQUIPADO E ESPECIALIZADO EM PRODUÇÃO FLEXÍVEL DE DIFERENTES 
SOLUÇÕES E COM DIFERENTES MATERIAIS E DE ACABAMENTOS DE ELEVADO 
VALOR ACRESCENTADO 354.452 FEDER 212.671

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014929
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAXFIT - REPRESENTAÇÕES 
LIMITADA Maxfit, Embale-se connosco 564.264 FEDER 341.467

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014458
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-
ESFORÇADOS DE AVEIRO, LDA Inovação Produtiva - Spral 1.335.016 FEDER 670.166

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015181
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCIEDADE DE AZEITE E DESTILARIA 
DIAS LDA Investimento na Inovação/Diferenciação 1.917.240 FEDER 1.437.930

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014698
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SILVA & VENTURA - TORNEARIA 
MECÂNICA LDA

Otimização produtiva através do aumento de capacidade e da integração 
vertical (internalização de operações produtivas substituindo subcontratação) 356.408 FEDER 249.485

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014990

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, 
FERRAGENS, MOBILIÁRIO E AFINS Portugal Bike Value 513.704 FEDER 436.649

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015285
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUNDIÇÃO METALURGICA LEMOS 
LDA Reestruturação de processos na FUNDIÇÃO LEMOS 1.555.052 FEDER 933.031

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0249-FEDER-015163
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PLANOS FERRÍCOS PORTUGAL - 
PRODUTOS SIDERURGICOS, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Inovação e tecnologias de processo aplicadas à produção, embalagem e 
logística 1.918.500 FEDER 863.325

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014321
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA 
DE TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA Inovação de Produto e Produtiva 1.206.331 FEDER 603.873

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014483
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ROTEIRO PLATINA - UNIPESSOAL LDA

Criação de capacidade competitiva da empresa para a produção de um novo 
produto - cerveja de conceito artesanal 1.888.800 FEDER 1.416.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015184
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CG2M, LDA Inovação Produtiva CG2M, LDA 227.112 FEDER 137.194

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014963
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GRAPHPACK - INDÚSTRIA E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
EMBALAGENS LDA Diversificação e inovação da Graphpack 1.044.190 FEDER 626.514

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-014925
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DIGITAL DEVOTION - LDA +II (Inovação & Internacionalização) 436.491 FEDER 305.544

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014469
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LUSOQUARRIES, LDA

Aumento da Capacidade produtiva para uma maior sustentabilidade da 
exploração de Granito em Monção 958.698 FEDER 575.219

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014975
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GRANISILENA, UNIPESSOAL LDA Inovação Integrada do Negócio 305.091 FEDER 213.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014795
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GUARDADO & MARTINS, LDA Tecnologia de Ponta para  Peças Maquinadas de Alta Precisão 596.450 FEDER 447.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014598
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OLIVE & CROSS SERVICES, LDA Olive & Cross Industry 192.781 FEDER 115.669

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014546
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LEAL & SOARES, S.A.

Criação de estabelecimento e unidade de produção de Humus de Minhoca 
através de vermicompostagem 1.122.237 FEDER 561.119

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015276
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLAFAM-PLANEAMENTO E 
FABRICAÇÃO DE MOLDES LDA PLAFAM 2019 - Investir, Crescer e Competir 1.402.281 FEDER 981.596

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014761
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VASICOL, OLARIA DE BARRO 
VERMELHO LDA

Linha dedicada à produção automatizada de stoneware terracota pintado à 
mão - alto fogo 1.348.180 FEDER 674.090

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015016
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MD FASTOOLING LDA

MD Fastooling - Integrated Moulds Solutions for Automotive Lighting 
Components 2.977.731 FEDER 1.488.866

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-015113
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

FRITOFORNO - FABRICO CASEIRO DE 
SALGADOS LDA Reforço da capacidade produtiva da Fritoforno visando a internacionalização 442.425 FEDER 221.212

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014230

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INTER-AÇO - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS, S.A.

Criação de Complexo Industrial focado na inovação tecnológica, na 
diferenciação e na produção de bens transacionáveis e internacionalizáveis, 
inserida na cadeia de valor do sector e geradora de maior 4.797.000 FEDER 3.357.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014847
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IBERGAMA - IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÕES LDA Ibergama - Reforço de Competitividade 330.940 FEDER 231.658

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-014422
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA Projeto de Empreendedorismo - Destiny Vision 202.310 FEDER 141.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014791

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIGIDELTA INTERNACIONAL - 
IMPORT EXPORT, S.A. Inovação na área do coating adesivo. 1.872.996 FEDER 1.123.798

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014354
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CELSTONE S.A. StoneEx 1.207.891 FEDER 726.323

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015214
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNIFREZA - INDÚSTRIA DE 
MOLDES S.A. ITMM - Innovative Trimaterial Micro Molding 1.756.204 FEDER 878.102

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015125
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VIDROMECÂNICA - 
METALOMECÂNICA VIDREIRA 
LIMITADA Vidromecânica XXI: Liderança Tecnológica 1.301.054 FEDER 650.527

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-014498

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FAPRICELA - INDÚSTRIA DE 
TREFILARIA S.A. Novo Processo de Fabrico de Arame de Molas 2.585.409 FEDER 1.163.434

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014521
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IBERIA EXTRUSION, UNIPESSOAL LDA Criação de Unidade Industrial de Produção de Termopainel. 1.345.696 FEDER 807.417

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015193
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COSTA & REGO LDA Inovação Produtiva CR+ 198.769 FEDER 119.262

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-014495
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BANHOSLIMA - FABRICO E 
COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS 
LDA

Banhos Lima: tecnologia ao serviço da produção, potenciando o crescimento 
sustentado do negócio! 256.491 FEDER 179.544

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-014367
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GLOBALSEVEN, LDA Projeto Empresarial Criativo & Inovador 119.945 FEDER 83.962

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014565

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APEMETA-ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE EMPRESAS DE 
TECNOLOGIAS AMBIENTAIS AMEX II - Ambiente e Exportação II 620.648 FEDER 527.551

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015157

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FORTISSUE - PRODUÇÃO DE PAPEL, 
S.A. Introdução de armazém automático Fortissue 18.271.900 FEDER 9.135.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014763
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CLAUDINO RIBEIRO NUNES LDA CRN+DESIGN & CRN+DESIGN+TECH 1.922.119 FEDER 1.155.209

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014932
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PINHO & TIMÓTEO - FABRICAÇÃO E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LDA

Inovação de produtos e Sedimentação da notoriedade da empresa nos 
mercados internacionais 1.114.298 FEDER 780.009

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014492
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

XAVIER MARTINS - SOLUÇÕES EM 
ALUMINIO, UNIPESSOAL LIMITADA ALUCENTRO - INNOVATION 417.147 FEDER 292.003

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014370
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EMBALCUT - INDUSTRIA DE 
EMBALAGENS PARA CUTELARIAS 
LDA Automatização Linha Emb. Pequenas Dimensões, Conceção e Design 466.468 FEDER 234.040

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015017
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WOOD STEP, LDA Wood Step - Criação de nova Unidade Industrial 2.995.301 FEDER 2.246.476

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014958
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARLOS ALBERTO & FILHOS LDA DUBRAL premium 1.691.464 FEDER 1.018.416

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014316

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto OFORSEP LDA Oforsep Unidade Produtiva 3.055.000 FEDER 1.833.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Remodelação do Centro de Alojamento Temporário - Abrigo Amigo 700.691 FEDER 595.587

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

M1420-03-0651-FEDER-000005
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

DOCE CONVITE - PASTELARIA 
UNIPESSOAL LDA Abertura de segundo estabelecimento com aposta na inovação do serviço 277.770 FEDER 129.858

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014218
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

V.S.V. - MODELAÇÃO MÁQUINAÇÃO 
E MOLDES LDA

NOVOS, INOVADORES PROCESSOS PRODUTIVOS DE PROGRAMAÇÃO E 
MAQUINAÇÃO, DIMINUIÇÃO TEMPOS DE PRODUÇÃO E DOS PRAZOS, 
AUMENTOS DE, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E 
INCREMENTO DE VENDAS PARA MERCA 823.657 FEDER 494.194

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014312
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DOMINANT SLICE LDA

Criação da primeira unidade de produção de snacks de queijo desidratado na 
Europa 316.447 FEDER 189.868

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014442
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RODRIGO CASTRO MOÇA - 
IMPRESSÃO DE ETIQUETAS LDA Objectivo: Volume de Negócios de 4,5 milhões 1.538.327 FEDER 1.076.829

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014260
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLACIDO ROQUE-INDUSTRIA DE 
MOLDES E MAQUINAS LDA i.WIT VALUE 999.000 FEDER 599.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014584

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MTEX - SOLUTIONS , S.A. MTEX GLOBAL 4.187.116 FEDER 2.930.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015232

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA 
FÍSICA, UNIPESSOAL, LDA Criação do NOAH Hostel Surf Camp 3.422.605 FEDER 2.053.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0651-FEDER-000007
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

THROUGH THE EDGE - UNIPESSOAL 
LDA

Criação de uma centro criativo e tecnológico que cria condições para 
desenvolver novas ideias 101.562 FEDER 47.480

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-014112

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto IVO-CUTELARIAS, LDA. Qualificação 2015/2017 161.613 FEDER 72.726

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-013794
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

FOUR GOLD WINDS RESORTS - 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA FOUR GOLD WINDS RESORTS ? Martinhal Beach 
Resort & Hotel 1.473.381 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-013392
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado Q. B. CONCEPT, LDA QB Franchising 47.500 FEDER 21.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014508
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SPIM-SOCIEDADE PRODUTORA DA 
INDUSTRIA DE MOLDES LDA

Reengenharia de processos produtivos em micro maquinação e introdução de 
nanotecnologia e IMD 2.587.000 FEDER 1.552.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013489
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME E.U. LIFE, LDA Internacionalização 2016/2017 272.505 FEDER 122.627

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013518
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização dos Sabores de Serpa 199.700 FEDER 89.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014095

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL - 
COLÉGIO NOVO DA MAIA, S.A. SEE - Sustentação da Excelência na Educação 44.000 FEDER 19.800

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014116
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADA - ATELIER DE ARQUITECTURA 
LDA Arquiteturar a Internacionalização 757.608 FEDER 340.924

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014238
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUADROESTAMPA, LDª Diversificação dos serviços prestados e acrescentar valor à atividade 275.059 FEDER 192.542

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013437
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SILASE - GESTÃO INDUSTRIAL, LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA SILASE [2015-2017] 298.539 FEDER 134.342

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013962

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IDEPA - INDÚSTRIA DE 
PASSAMANARIAS LDA Projeto de Internacionalização da IDEPA 199.561 FEDER 95.715

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014089

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ALCINO FERREIRA DOS SANTOS & 
FILHOS LDA

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados Externos, 
através da realização de feiras internacionais, estudos de design e 
desenvolvimento de novos produtos, realização de Catálogos e co 482.283 FEDER 217.027

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013716
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SIXEXPORT, UNIPESSOAL LDA

A proposta da empresa ?Sixexport, Unipessoal Lda? passa por efetuar um 
projeto de internacionalização em que a vertente principal passa pela futura 
exportação de têxteis e vestuário para mercados euro 366.453 FEDER 164.904

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014103
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RILUC, LDA Riluc International 385.585 FEDER 173.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013828

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DOSAPAC - AUTOMAÇÃO DE 
EDIFÍCIOS, S.A. International Alliance ? Expansão internacional estratégica da Dosapac 353.950 FEDER 159.278

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014063

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FLAMINGO, INDÚSTRIA DE 
OURIVESARIA S.A. Internacionalização Flamingo 264.500 FEDER 119.025

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014119

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FLAMINGO, INDÚSTRIA DE 
OURIVESARIA S.A. Flamingo: Qualificação 2015-2017 427.880 FEDER 192.546

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013827
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AQUITEX-ACABAMENTOS QUIMICOS 
TEXTEIS S.A. Internacionalização da AQUITEX 292.120 FEDER 131.454

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013517
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GONÇALVES & NOVAIS, LDA GNE - Internacionalização 431.580 FEDER 194.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013527
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GONÇALVES & NOVAIS, LDA GNE - Qualificação 137.138 FEDER 61.712

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013960
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ISLANDCOSMOS - UNIPESSOAL LDA

A empresa Islandcosmos pretende alargar a sua área de atuação a mercados 
internacionais, introduzindo novos métodos organizacionais, mas 
privilegiando as mesmas bases: satisfação final do cliente. 389.120 FEDER 175.104

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014849
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GRA 2003 - GRANITOS E MÁRMORES 
LDA Incorporação de Novas tecnologias e Processos de Produção mais Eficientes 738.650 FEDER 443.190

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013924
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ROTEIRO PLATINA - UNIPESSOAL LDA design 205.535 FEDER 92.491

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013910

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DMS - DISPLAYS & MOBILITY 
SOLUTIONS, LIMITADA DMS+GLOBAL 266.541 FEDER 119.943

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013841
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BRANDTELLERS STUDIO LDA Internacionalizar para vencer 206.838 FEDER 93.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013686
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BEEVC - ELECTRONIC SYSTEMS, LDA BEEVC: Projeto de Expansão Internacional 3D 195.415 FEDER 87.937

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014642
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TABOR-ORGANIZAÇÃO CICLISTA DA 
BORRALHA LDA

Implementação de uma inovação tecnológica, organizacional e de marketing, 
com vista ao desenvolvimento de uma tecnologia de fabrico de selins em 
couro, renovados ao nível funcional e com capacidade de 1.045.046 FEDER 522.523

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014008

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES, S.A. Blue Ambition 2022 ? A New Era for the Offshore Industry 490.588 FEDER 220.764

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013880

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto HELIROMA - PLÁSTICOS, S.A.

Expansão internacional de empresa fornecedora de inovadoras soluções para 
água quente/fria e aquecimento 643.254 FEDER 289.464

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-013953
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

LUSOSPACE, PROJECTOS 
ENGENHARIA LDA

Reforço das competências internas no domínio dos fatores dinâmicos de 
competitividade para consolidação da sua presença ativa no mercado global e 
potencializar a entrada em novos mercados 77.481 FEDER 34.866

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-014044
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

LUSOSPACE, PROJECTOS 
ENGENHARIA LDA

Reforço das competências internas no domínio dos fatores dinâmicos de 
competitividade para consolidação da sua presença ativa no mercado global e 
potencializar a entrada em novos mercados 107.290 FEDER 48.280

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013795
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME KBS - KLEYA BRANDING STUDIO, LDA Internacionalização KBS 432.679 FEDER 194.706

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013175
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME HERDADE DO FREIXO II, S.A. Internacionalização dos produtos da Herdade do Freixo II, SA 541.831 FEDER 243.824

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013923
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PDM E FC-PROJECTO 
DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO 
FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA PDMFC Internacionalização 274.165 FEDER 123.374

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013398
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PREMIER TECH IBEROTO, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização das PME 97.511 FEDER 43.880

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013821
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME HUB, S.A. INTERNACIONALIZAÇÃO ? HUB OLD LISBON HOSTEL 398.104 FEDER 179.147

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013532
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

NOSSO LEGADO - SOCIEDADE DE 
INVESTIMENTOS HOTELEIROS E 
TURÍSTICOS, LDA Internacionalização do AlmaLusa Baixa & Chiado 593.884 FEDER 267.248

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-013461
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

VISUALFORMA - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A. Comunicações e Serviços de Suporte 352.912 FEDER 158.810

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-013933
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

VINILCONSTA PUBLICIDADE E 
SERVIÇOS, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global tendo como base a 
promoção e venda de serviços sob a marca própria a lançar 
internacionalmente - UNDERLINE CONCEPT, apostando em fatores dinâmicos 
de 205.703 FEDER 92.566

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-013896
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

VINILCONSTA PUBLICIDADE E 
SERVIÇOS, S.A.

Incremento da capacitação da empresa para a Internacionalização, por via da 
valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando obter uma 
maior orientação para os mercados externos e ref 775.553 FEDER 348.999

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-014048
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

40D - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 
LDA

Internacionalização do Centro de Desenvolvimento de Sistemas Mecatrónicos 
Avançados 405.053 FEDER 182.274

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013709

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INTO THE CLOUDS - UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização da ITC 419.479 FEDER 188.766

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014322

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BARROS & BARROS RENTING E 
CONSULTING, LDA

Criação de uma nova unidade económica para a produção de um inovador 
produto 4.505.788 FEDER 3.379.341

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014090
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SAMEIROTRAVEL - VIAGENS E 
TURISMO, S.A. Processo de internacionalização contínua da Sameiro Travel 237.589 FEDER 108.843

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013959
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DE 
LIMA CRL ACPL WORLDWIDE 142.463 FEDER 64.108

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013415
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NAUTIALQUEVA - SERVIÇOS 
NÁUTICOS LDA Amieira Internacionalizar 424.771 FEDER 191.147

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0249-FEDER-014644
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) EDILÁSIO CARREIRA DA SILVA LDA

PROJETO EDIMEB - Inovação em Moldes para o setor da embalagem e de 
injeção de pós metálicos 1.434.859 FEDER 645.687

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-013991

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HRV - EQUIPAMENTOS DE PROCESSO 
S.A.

Estratégia de Internacionalização da HRV ? Equipamentos de Processo, S.A. 
2015-2107 334.886 FEDER 150.699

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013820
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING, LDA

GLOBAL AES QPME ? Reforço da Internacionalização & posição sólida no 
mercado de navios de grande incorporação tecnológica 308.154 FEDER 151.218

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014833
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MIRAPACK, UNIPESSOAL LDA Mirapack Inovação Produtiva 2015 821.625 FEDER 496.290

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014443

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APICER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA E DE 
CRISTALARIA Ceramics Portugal Does It Better 776.900 FEDER 660.365

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013844
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PERCEIVE3D, S.A. P3D - Internacionalização 264.514 FEDER 119.031

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013925
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) IGENMAI, UNIPESSOAL LDA Expansão e Diversificação Internacional da CSI - IGENMAI 871.460 FEDER 392.157

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013799
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALBISABORES - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTARES, UNIPESSOAL LDA

Promoção da Competitividade no Mercado Externo das Marcas Sabor Lusitano 
e Faralha 270.306 FEDER 121.638

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014935

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DA BEIRA BAIXA Terras Altas de Portugal - Novos Horizontes 573.822 FEDER 487.749

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013680
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PROSIDE - CONCEPÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES 
INFORMÁTICAS LDA Today for a Better Tomorrow 2020 453.155 FEDER 203.920

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-013611
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME LUSOVU, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global e incremento da 
capacitação e qualificação da empresa, mediante a oferta de inovadores 
produtos, Eyespeak e Lisplay, sustentados numa gama de produtos 134.020 FEDER 60.309

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013767
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME LUSOVU, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
inovadores produtos, Eyespeak e Lisplay, sustentados numa gama de produtos 
de marca própria e registada, apostando em fatores di 517.639 FEDER 232.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013748
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

BELOURATOURS - AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LDA Beloura Travel & Golf ? Especialização em Turismo de Golfe 292.456 FEDER 132.355

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013967
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

WINTEAM, SISTEMAS DE 
ENGENHARIA LDA RackShelter - New Rack Generation 144.200 FEDER 64.890

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-013482
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO 
DA QUINTA DO COLMEAL, LDA Internacionalização do Colmeal - Countryside Hotel 190.081 FEDER 85.537

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013096
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MUXAGAT - VINHOS LDA Muxagat - WINE 328.095 FEDER 149.566

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013885

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PALEGESSOS, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PALETES E GESSOS 
LDA Projeto de Internacionalização da PALEGESSOS 1.092.686 FEDER 497.921

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013186

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

RARI - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, 
ENGENHARIA, PROJECTOS E 
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A. PRPM Internacional 411.451 FEDER 189.471

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013468
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME PRENSO - METAL, LDA Prenso Metal - Expansão Internacional 165.440 FEDER 76.031

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014655
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME METALURGICA LURGA LDA LURGA: Processo fabrico punções low-cost 670.656 FEDER 469.459

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013034
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INTER-AÇO - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS, S.A.

Capacitação da empresa para a Internacionalização, induzido pela inovação de 
produtos e processos, por via da valorização dos fatores imateriais de 
competitividade, procurando obter uma maior orientaç 412.089 FEDER 185.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013085
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DOM GONÇALO HOTÉIS - 
SOCIEDADE DE HOTELARIA E 
TURISMO S.A.

Reposicionamento no mercado do Dom Gonçalo Hotel & SPA 4** - 
Internacionalização 117.545 FEDER 52.895

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013552

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

KIBABO - INTERNATIONAL TRADING, 
S.A.

Reforço da capacitação da empresa para a Internacionalização, por via da 
valorização e aposta em fatores imateriais de competitividade, procurando 
obter uma maior orientação para os mercados externos, 271.653 FEDER 122.244

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013549

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

KIBABO - INTERNATIONAL TRADING, 
S.A.

Incrementar a capacitação e qualificação da empresa, através do 
desenvolvimento de ações de inovação organizacional, investindo nos 
domínios imateriais de competitividade por via da aplicação de novos 209.140 FEDER 94.113

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013911
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA 
& IRMÃO LDA Projeto de expansão Internacional da FMLP 212.513 FEDER 95.631

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013921
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA 
& IRMÃO LDA Projeto de qualificação da FMLP 211.686 FEDER 95.258

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013267
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SMARTIDIOM, LDA Qualificação Smartidiom 85.626 FEDER 38.532

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013169

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FLEXIDOOR - PORTÕES 
SECCIONADOS E AUTOMATISMOS 
S.A. Internacionalizar para a sustentabilidade e Crescimento da Flexidoor 347.634 FEDER 156.435

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012992

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INCENTEA MARKETING E INOVAÇÃO, 
LDA inCentea MI Internacionalização 192.718 FEDER 86.723

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014946
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RUI MANUEL DA CONCEIÇÃO - RMC 
LDA RMC - Inovação Produtiva 458.076 FEDER 276.754

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013866
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PERVEDANT - PERFIS E VEDANTES 
LDA

Aposta na qualidade total da empresa, dos seus produtos e na maior 
capacitação dos seus colaboradores  através de formação tornando-a mais 
competitiva 98.005 FEDER 44.752

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014085
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IVV AUTOMAÇÃO LDA Internacionalização do MORDOMUS 218.295 FEDER 98.233

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014115
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RICARDO MANUEL FARIA 
RODRIGUES Internacionalização Serralharia Rodrigues 233.540 FEDER 108.183

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013010
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ASTROABAX, UNIPESSOAL LDA Internacionalização da ASTROABAX 119.535 FEDER 53.791

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013296
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SPORMEX II - BUILDING DESIGN, LDA

Crescimento, Internacionalização e Promoção de Fatores Imateriais de 
Competitividade 372.816 FEDER 167.767

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013575
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MYPHARMA S.A. Internacionalização da Mypharma 731.079 FEDER 328.986

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013093
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XZ - CONSULTORES S.A.

XZ International Business - excelência em consultoria no mercado 
internacional 159.414 FEDER 77.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013308

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CONTISYSTEMS - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A. GBB - Growing Beyond Borders 266.429 FEDER 119.893

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014047
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

EUROTRIALS - CONSULTORES 
CIENTÍFICOS S.A.

Projecto de qualificação interna para suporte à estratégia de 
internacionalização 257.465 FEDER 118.797

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013502
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME HAKKENIT, S.A.

Reforço da presença internacional da Hakken nos mercados do Médio Oriente 
e Norte da Europa 310.413 FEDER 141.081

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014110
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BIOMIMETX LDA Plano de Internacionalização da BioMimetx 369.080 FEDER 166.086

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-014005
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME HERDADE DOS COELHEIROS, LDA Internacionalização Vinhos de excelência 265.650 FEDER 119.543

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-014086
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA Projeto de Internacionalização da empresa 483.678 FEDER 218.018

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-015209
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ACD PRINT, S.A.

Desenvolvimento da inovadora gama de produtos assentes em tecnologias 
avançadas 3D direcionados aos setores das indústrias culturais e criativas, da 
publicidade e do turismo cultural. 432.971 FEDER 260.353

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013187

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VITRICER-FRITAS E VIDROS 
CERAMICOS LDA WorldTiles ? Cerâmica Portuguesa no Mundo 157.558 FEDER 70.901

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013601
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Embraceprofit, Lda EXINET  Promoção e internacionalização 1.132.175 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013419
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GROUPACK - INDÚSTRIA DE 
EMBALAGENS LDA

Alargamento a mercados externos, participação em feiras internacionais, 
Inovação organizaçional (CRM) 292.938 FEDER 133.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013119
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CERÂMICA DA BORRALHEIRA S.A. Diversificação de Mercado da Borralheira 114.090 FEDER 51.341

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013192
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PEDRO BRENHA, LDA. Estratégia de Internacionalização Direta 106.736 FEDER 48.031

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013546
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POLISPERCURSO - PRODUÇÃO E 
COMÉRCIO LDA PolisPercurso - Internacionalização 80.720 FEDER 36.324

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014022
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SÍTIOS E FORMAS - PROJECTO E 
CONSULTORIA, LDA S&F -  Expandir a Internacionalização 229.090 FEDER 103.090

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013704

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TDN - TRANSPORTES, S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO TDN 2015/2017 178.037 FEDER 81.662

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013706

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TDN - TRANSPORTES, S.A. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TDN 2015/2017 259.303 FEDER 117.557

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013071
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BI-OFFICE-SOLUÇÕES 
COLABORATIVAS, S.A. Abstratimagistral Internacionalização 1.169.724 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013580
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ALBERTO LUIS BRANCO MIRANDA DE 
CARVALHO NETO Projeto de internacionalização ACN 232.088 FEDER 104.439

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013139
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Francisco António Gomes Gonçalves Internacionalização da Casa de Turismo Rural da Avó Chiquinha 218.056 FEDER 98.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014017
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARVALHO & MOTA LDA Reforço de competências e aumento da competitividade 25.745 FEDER 11.585

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013423
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TIME 4 START INTERNATIONAL, LDA Internacionalização da Time 4 Start International 824.850 FEDER 371.183

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013620
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RUI ROBOREDO MADEIRA, VINHOS, 
S.A. Internacionalização 2015/2017 217.800 FEDER 98.010

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013807
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA DO PÔPA, LDA Projeto de Qualificação de Quinta do Pôpa |2015-2017| 40.960 FEDER 18.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013473
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TORRE DUPLA, S.A. Internacionalização da Torre Dupla 229.236 FEDER 103.156

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013919
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SATCAB - SATÉLITE E CABO TV, S.A. SatInternational 197.006 FEDER 90.660

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014035
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ACH BRITO & CA, S.A. Ach Brito Qualificação 736.984 FEDER 331.643

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014037
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ACH BRITO & CA, S.A. Ach Brito - Reposicionamento da marca e Diversificação de mercados 1.255.385 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013647
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

V LASER ON - METALOMECÂNICA, 
S.A. Internacionalização da V Laser ON 95.940 FEDER 43.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013652

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COBELBA - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

Inovação Organizacional assente nas TIC e WEB (Cloud), registo de marca e 
inovação de Marketing 185.700 FEDER 85.168

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013147
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARRUMA TRAPOS, LDA Trapodecor - foco na internacionalização 251.150 FEDER 113.018

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014024
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FUTURDATA, INFORMÁTICA LDA Projeto de Internacionalização Futurdata 66.860 FEDER 30.087

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013602

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto RICARDO & BARBOSA LDA ALAGRIB - Alavancagem Global da Ricardo & Barbosa 476.055 FEDER 214.225

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013112
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOIN THE MOMENT - TRANSITÁRIOS, 
S.A. Projeto Qualificação JTM 187.286 FEDER 92.215

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013504
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RIBERA - RENDAS E BORDADOS, S.A. Consolidação do Projeto de Internacionalização 147.100 FEDER 66.195

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013712

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TAMET, ELECTRÓNICA E 
COMUNICAÇÕES, S.A. Internacionalização da atividade da empresa para novos mercados 256.090 FEDER 115.240

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014113
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DRAGON THUNDER - UNIPESSOAL 
LDA Chilli Beans Espanha e online 476.904 FEDER 214.607

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014083
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WSK - TRAVELLING PORTUGAL - 
DMC, LDA

Projecto de criação de empresa de Destination Management Consulting 
vocacionada para a promoção internacional do turismo nacional via o 
desenvolvimento e pacotes turísticos exclusivos vocacionados par 534.216 FEDER 240.397

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013946
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CORKLINK - COMÉRCIO E CORTIÇA, 
LDA LOVE IN CORK nos mercados internacionais 240.482 FEDER 108.648

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013520
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO 
DO TERRITÓRIO, LDA MPT - Internacionalização 473.327 FEDER 215.390

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013063
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SUMMER VANGUARD - UNIPESSOAL 
LDA SummerVanguard Global 434.005 FEDER 196.523

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014021
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Gonçalo Matos Mota Projecto de Internacionalização da Connect 194.228 FEDER 87.403

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013106
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GLOBALPAINT - MOBILIARIO, 
UNIPESSOAL LDA Projeto de Qualificação e Modernização dos Sistemas de Informação 120.632 FEDER 54.285

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013730

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SPT - EMPRESA DE TRABALHO 
TEMPORÁRIO, S.A. Internacionalização da SPT 650.838 FEDER 297.011

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013154
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARGARIDA PIMENTEL, LDA Margarida Pimentel Marca Internacional 204.250 FEDER 92.288

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014734
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
PATOLÓGICA DRª ISABEL MACEDO 
PINTO LDA Inovação Internacional do Laboratório 623.920 FEDER 374.352

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014031
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
PATOLÓGICA DRª ISABEL MACEDO 
PINTO LDA Acreditação e Informatização do Laboratório 290.534 FEDER 132.078

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014077
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
PATOLÓGICA DRª ISABEL MACEDO 
PINTO LDA Internacionalização do Laboratório 189.365 FEDER 85.214

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013135
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BETWEEN DIALOGUES, LDA GO READY INTERNACIONALIZAÇÃO 197.405 FEDER 88.832

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013929
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRANCLIM CARDOSO & COSTA, LDA Internacionalização FCC 330.413 FEDER 148.686

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013853

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AUTO RIBEIRO LDA

Qualificação e Melhoria da Área de Engenharia e Conceção do Produto da 
Auto Ribeiro 91.004 FEDER 42.067

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013829
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HELPPIER, LDA Internacionalização Helppier 368.595 FEDER 183.614

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012989
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

O SEGREDO DO MAR - TÊXTEIS E 
VESTUÁRIO LDA Projeto de expansão internacional da OSDM. 378.488 FEDER 174.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013289
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FTP - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO 
INFORMÁTICO LDA FTP GLOBAL 454.353 FEDER 206.046

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014064
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NIPOCAR - IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO LDA Processo de expansão acessórios auto 133.249 FEDER 59.962

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013510
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

7S- SEVEN SECTION, UNIPESSOAL 
LDA

Prestação de serviços  de organização de eventos  com vários serviços de 
promoção da imagem corporativa. Reforçar a capacitação empresarial para a 
internacionalização, valorizando fatores imateriais d 363.054 FEDER 163.374

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013792

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IRMÃOS MOTA - CONSTRUÇÃO DE 
CARROÇARIAS, S.A.

Reforço da sua quota de mercado externo projetando a empresa e os 
produtos à escala global, através do recurso a sofisticadas e inovadoras 
ferramentas de marketing 906.257 FEDER 407.816

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013360

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JP SUPER SOLES, LDA Internacionalização da SuperSoles 358.633 FEDER 161.385

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-013600

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INDUFLEX-INDUSTRIA DE ESTOFOS 
S.A.

Reforço da capacitação para a internacionalização e diversificação de 
mercados 196.500 FEDER 88.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013678
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ETHERNET, SOLUÇÕES 
INFORMÁTICAS LDA Internacionalização da Ethernet 347.305 FEDER 156.287

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013769
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS M. MARQUES LDA Internacionalizaçao Irmoes M Marques lda 131.066 FEDER 66.521

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014014
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CAMPOS & ROCHA - COMÉRCIO DE 
MOBILIÁRIO LDA

Internacionalização- Dinamização e Consolidação de Mercados Internacionais, 
Estudos de mercado, Design e Desenvolvimento de novas linhas de 
mobiliário.Também investimentos num novo site e contratação 241.610 FEDER 108.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013909

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NIMCO PORTUGAL, LDA Nimco Made 4 You Internacionalização 126.235 FEDER 56.806

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013358
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SILASE - GESTÃO INDUSTRIAL, LDA Projeto de Qualificação da SILASE nos domínios da Qualidade e Engenharia 155.557 FEDER 70.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013856
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TITULENVOLVENTE, S.A. Internacionalização em 4 mercados com calçado de luxo 187.897 FEDER 85.479

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013660
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GORGEOUSEGMENT DESIGN DE 
CALÇADO E ACESSÓRIOS 
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização para  5 mercados internacionais com as suas gamas de 
produtos diferenciados (calçado para um segmento de luxo - premium) 337.320 FEDER 152.299

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013997
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GLOBAZ, S.A.

Qualificação imaterial e competitiva no segmentos de actividade de marketing 
e design industrial de produto 130.700 FEDER 58.815

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013397
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CIDACOS-MOLDES INDUSTRIAIS LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO CIDACOS 2015/2017 60.350 FEDER 27.158

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013405
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CIDACOS-MOLDES INDUSTRIAIS LDA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO CIDACOS 2015/2017 186.126 FEDER 83.757

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012947
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ANÍBAL MOREIRA DA COSTA - 
ARQUITECTURA E ENGENHARIA LDA

A proposta da empresa ?Aníbal Moreira Costa-Arquitetura e Engenharia, Lda? 
passa pela expansão do seu mercado de atuação para novos pontos do globo, 
reforçando assim a sua atividade internacional. O o 477.155 FEDER 214.720

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013563

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

RISATEL - SOCIEDADE COMERCIAL DE 
FIOS TEXTEIS LDA Internacionalização Risatel 120.700 FEDER 54.315

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013086

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AMOB - MÁQUINAS E 
FERRAMENTAS, S.A.

Intensificação da vertente internacional da AMOB no âmbito do fornecimento 
de Máquinas e Equipamentos de elevada inovação. 563.850 FEDER 253.733

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-014018
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MONTE DAS LOUZEIRAS, PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA, LDA Gota & Monte das Louzeiras - Internacionalizar produtos de eleição 388.790 FEDER 174.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013855
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SERVIROAD TRADING, S.A. Plano de Ação para a descentralização com aposta em novos mercados 459.299 FEDER 206.685

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014502

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SERVIROAD TRADING, S.A. Inovar para crescer 3.205.256 FEDER 2.243.679

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014080
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SERVIROAD TRADING, S.A. Qualificação da empresa em domínios e materiais de competitividade 103.150 FEDER 46.418

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013516

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FESTIVO COMEÇO, S.A. Festivo Internacional 303.071 FEDER 136.382

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014118
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DETRIGO - PADARIA PASTELARIA LDA Detrigo ? De Portugal para o mundo 154.230 FEDER 69.404

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-014012
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BMNS - REAL ESTATE SERVICES, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização BMNS 321.550 FEDER 144.698

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013521

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAETANO SURFACE SOLUTIONS, S.A. Internacionalização da CSS 191.621 FEDER 86.230

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013122

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRIPOLUX - INDÚSTRIAS DE 
ISOLAMENTOS LDA Tripolux - Internacionalização 2020 343.970 FEDER 154.787

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-014006
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

BLOCO B - MÁRMORES, INERTES E 
CONSTRUÇÃO, LDA Bloco B 2018 - Rumo à diversificação de mercados e ao crescimento 306.255 FEDER 137.815

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013277
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ISABEL & OSCAR, LDA ESTRELANIMA-TURISMO NO OESTE 44.603 FEDER 20.071

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013254
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) KEY SPOT - MARKETING LDA Plano Estratégico de Internacionalização Key Spot 187.054 FEDER 84.174

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013035

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PASSWORKS, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, por via da aposta em 
fatores imateriais de competitividade, nomeadamente ao nível da 
Internacionalização 277.454 FEDER 124.854

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-013633
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

LUXURY ON TWO WHEELS, 
UNIPESSOAL LDA Bike Tours Portugal - World TOUR 256.653 FEDER 115.494

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013893
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

LITORALCOR, COMÉRCIO DE TINTAS 
LDA Internacionalização Litoralcor 567.475 FEDER 255.364

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013864
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ALU-M - ALUMÍNIOS E PVC LDA Alu-M Internacional 175.350 FEDER 78.908

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0752-FEDER-000006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SDEA - SOCIEDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 
DOS AÇORES, EPER

MARCA AÇORES - Uma Marca Agregadora de Valor Acrescentado para a 
Região 3.429.000 FEDER 2.914.650

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-014056
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EMPÓRIO- S - TRADING COMPANY, 
LDA SABINO: UMA MARCA NACIONAL PARA O MUNDO 441.778 FEDER 198.800

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012785
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

INTERTRÁFEGO TIR - TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS, LIMITADA Intertrafego Global 461.496 FEDER 210.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013669

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

POLITEJO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 
S.A. Poliexport - Internacionalização de tubos e acessórios termoplásticos 479.755 FEDER 215.890

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013171
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VELVET MED - HEALTHCARE 
SOLUTIONS, S.A. Crescer e Internacionalizar a Velvetmed 634.339 FEDER 285.453

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012796

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto RUSH DRIFT TRIKE LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
inovadores produtos, Drift Trikes, sustentados numa gama de produtos de 
marca própria, apostando em fatores dinâmicos de competi 303.313 FEDER 136.491

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013850
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DOMINANT SLICE LDA

Entrada nos mercados externos e criação de um novo modelo de negócio 
internacional. 161.960 FEDER 72.882

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012804
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MOURA, SILVA & FILHOS S.A.

Lançamento de um produto inovador a nível mundial (formulação única que 
permite o transporte em segurança) 2.160.658 FEDER 1.510.785

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013894
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WOOD STEP, LDA

Wood Step - Processo de Internacionalização de uma nova Marca no Setor 
Parqueteria 564.405 FEDER 253.982

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013044
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EUROMODAL-SOCIEDADE DE 
REPRESENTAÇÕES LDA Qualificação, Internacionalização e Inovação - 2019 202.861 FEDER 91.287

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-014059

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE 
AZEMEIS, S.A.

Diversificar mercados, Diversificar carteira de clientes - Apostando em 
inovadoras ferramentas de marketing- Internacionalizar para Crescer 154.688 FEDER 70.539

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013971

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE 
AZEMEIS, S.A. Inovar nos Domínios imateriais de Qualidade para a Competitividade 164.413 FEDER 76.710

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015045
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE 
AZEMEIS, S.A.

Inovação, Eficiência, Internacionalização, Agregação de Valor - Crescimento 
Sustentado 2.618.652 FEDER 1.309.326

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013348

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto A. HENRIQUES II, S.A. International A.HENRIQUES 427.473 FEDER 195.486

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014392
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A. C. TOLDES - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CAPOTAS, LDA MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSO E FLEXIBILIZAÇÃO OPERATIVA 223.094 FEDER 133.856

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013643
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CSPLASTIC, LDA

Capacitação e qualificação empresarial da CS Plastic para potenciar a 
competitividade e presença efetiva nos mercados externos 305.799 FEDER 139.576

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013057

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PREGGO, LDA

PROJECTO DE CRIAÇÃO DE UM NOVO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 
EQUIPADO E ESPECIALIZADO EM PRODUÇÃO FLEXÍVEL DE DIFERENTES 
SOLUÇÕES E COM DIFERENTES MATERIAIS E DE ACABAMENTOS DE ELEVADO 
VALOR ACRESCENTADO 194.620 FEDER 87.579

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013939
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FEEDPATH LDA Internacionalização da FEEDPATH 455.570 FEDER 205.007

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013459

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VALPORTAS - PORTAS E 
AUTOMATISMOS LDA

Diversificação no crescimento da Valportas para o aumento da 
competitividade e sustentabilidade da empresa. 728.963 FEDER 328.033

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014108
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DELIVERY ROAD, TIR, LDA DR Tir Qualifica 94.800 FEDER 42.660

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012733
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRANSPORTES SÁ COUTO, S.A. Qualificação da Transportes Sá Couto 276.100 FEDER 124.245

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012735
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRANSPORTES SÁ COUTO, S.A. Internacionalização da Transportes Sá Couto 454.980 FEDER 204.741

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013194
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ALDECO - COMÉRCIO 
INTERNACIONAL, S.A.

Internacionalização da Empresa e Promoção de Fatores Imateriais de 
Competitividade 141.374 FEDER 63.618

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013329
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PORTO WORLD, UNIPESSOAL LDA MeetPortugal 495.100 FEDER 222.795

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013250
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NG FECHOS - FÁBRICA DE FECHOS DE 
CORRER LDA Estratégia de internacionalização da NG Fechos 80.774 FEDER 38.677

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013038
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MULTITARGET, LDA

Prestação de serviços de agência de publicidade com vários serviços de 
promoção da imagem corporativa, desde design gráfico a web design, 
fotografia, vídeo, organização de eventos para os mercados ext 473.871 FEDER 213.242

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012837
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CIVI4-PROJECTISTAS E 
CONSULTORES DE ENGENHARIA 
CIVIL LDA

Reforço da Internacionalização da empresa e Inovação das técnicas e modelos 
de Marketing e Organizacional 171.990 FEDER 78.543

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013677
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MHII SOLUTIONS, LDA GET  WELL - Your Digital Health Advisor 535.200 FEDER 240.840

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012906
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MUNDYA - CONSULTORIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO, LDA Mundya - Get Global 325.000 FEDER 146.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014601
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A FÁBRICA DA PICARIA - CERVEJARIA 
ARTESANAL, LDA

Criação, produção e comercialização de novos produtos/serviços inovadores 
para o turismo do Porto, incluindo novos métodos organizacionais e de 
marketing 300.612 FEDER 179.047

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-013205

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GEONEXT - PRODUTOS ELÉCTRICOS, 
S.A.

Reforço da Internacionalização da empresa, diversificação de mercados e 
Inovação das técnicas e modelos de Marketing e Organizacional 730.933 FEDER 330.571

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013274

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E 
GESTÃO DE PROJECTOS S.A. VHM2018 250.414 FEDER 112.686

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013055
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COUNCIL GLOBAL, LDA INTERNACIONALIZAÇÃO COUNCIL GLOBAL 126.085 FEDER 57.239

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013945
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A.J.P.MOTOS S.A. AJP Internacionalização 392.577 FEDER 176.660

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013408
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Douro Royal, Unipessoal, Lda. Internacionalização da  Douro Royal 60.209 FEDER 27.094

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014004
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRANCORK, S.A.

Implementação de um plano de reforço laboratorial e de ferramentas de 
gestão para maior garantia de qualidade em mercados internacionais. 165.474 FEDER 77.645

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014120
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOMA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO 
S.A. SOMA - Internacionalização 460.943 FEDER 209.465

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013683

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TAMET, ELECTRÓNICA E 
COMUNICAÇÕES, S.A. Qualificação da atividade da empresa 547.523 FEDER 247.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013699
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ESISTEMAS - CONSULTADORIA DE 
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 
VISUAL E MULTIMÉDIA, LDA

Criação de marcas próprias. Implementação de ferramentas de produtividade. 
Desmaterialização documental e de processos. Transição do SGS. Up-grade do 
website. 46.047 FEDER 23.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013083
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas METABLUE SOLUTION, LDA Projeto de Internacionalização da Metablue 275.278 FEDER 123.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013779
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOFIXPRO, UNIPESSOAL LDA Reforço do pendor internacional da empresa 221.969 FEDER 99.886

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013622
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NBB - NATIONAL BUSINESS 
BROKERS, CONSULTORIA E GESTÃO 
LDA NBB Corporate - Serviços internacionais 339.379 FEDER 152.721

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013210

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CINCLUS PROJECT MANAGEMENT , 
S.A. Projeto de Internacionalização da Cinclus - Project Management 253.479 FEDER 114.066

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013800
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARTEVASI, LDA Artevasi4Excellence 385.793 FEDER 173.607

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012960

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROHS - EQUIPAMENTO 
HOSPITALAR E SERVIÇOS 
ASSOCIADOS S.A. PROHS diversifica mercados 279.809 FEDER 126.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013079

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COBELBA - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL S.A. Reforço da Internacionalização e Inovação de Marketing e organizacional 250.217 FEDER 114.324

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014027
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RURAL FUTURO - COMÉRCIO E 
SERVIÇOS AGRO-PECUÁRIOS LDA Qualificar para Internacionalizar 172.518 FEDER 85.567

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013088
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA MARIA IZABEL, LDA Sutentar e Internacionalizar os vinhos do Douro - QMI 238.618 FEDER 107.378

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013654
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GRANISELREAL - SOCIEDADE DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS 
NATURAIS LDA Granisel_ Reposicionamento de Produto e Diversificação de Mercados 506.599 FEDER 229.773

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013294

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MAUTOMOTIVE PORTUGAL, 
UNIPESSOAL LDA Mautomotive - Estratégia de qualificação 2015-2017 203.406 FEDER 91.533

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-015022
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASA DO CRESPO - FÁBRICA DE 
DOÇARIA LDA Casa do Crespo Novo Futuro 1.331.387 FEDER 931.971

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013900
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SANREMO BLUE - INDÚSTRIA 
NÁUTICA, LDA Internacionalização de barcos amigos do ambiente 244.402 FEDER 115.284

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013645
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SILVA & VENTURA - TORNEARIA 
MECÂNICA LDA Expansão da atividade Internacional 172.676 FEDER 77.704

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013746
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME POWER DATA, LDA

Promoção do Produto BI Convergence2Utilities para a Internacionalização da 
PowerData 456.615 FEDER 205.477

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013191
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GFSC, S.A. GFSC: a inovação do produto num sistema de futuro 142.572 FEDER 65.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013937
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IMPLACÁVEL AROMA UNIPESSOAL 
LDA Reforço da Presença Internacional da Implacável Aroma 224.678 FEDER 102.792

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012895
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MDSS - META DOCUMENTS 
SYSTEMS, LDA

Internacionalização de soluções inovadoras na área do eletronic e mobile-
governement 581.984 FEDER 261.893

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013569
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

GRANDE ENSEADA - VINEYARDS AND 
WINE INVESTMENTS, S.A. Produção e Internacionalização de Vinhos de escelência 453.462 FEDER 204.058

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013605
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

HERDADE PERDIGÃO - EXPLORAÇÃO 
AGRÍCOLA E VINÍCOLA LDA Do interior Alentejano para o Mundo 163.200 FEDER 73.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-013791
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AIR OLESA - SISTEMAS E 
COMPONENTES AERONÁUTICOS, 
S.A. AIROLESA Q+ 274.760 FEDER 123.642

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012911
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

WE FUND - CONSULTORIA 
EMPRESARIAL, LDA Globalização da WEFUND 303.255 FEDER 136.465

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-012728
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME MOTOXPLORERS, LDA Internacionalização da MotoXplorers 111.285 FEDER 51.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-012976
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ASK BLUE, LDA

Qualificação da empresa ASKBLUE para aumento da sua competitividade, 
diversificação segmentos e internacionalização. 149.447 FEDER 73.555

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013367
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GLOBALSEVEN, LDA Projeto Empresarial Criativo e Inovador de Internacionalização 318.194 FEDER 145.302

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013162
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SÓ APRESENTAÇÕES, LDA Aumento da capacidade exportadora da SOAP 197.354 FEDER 91.297

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-014406
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CASR.CO, CIVIL AVIATION 
SOFTWARE, LDA CASR 567.290 FEDER 397.103

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013265
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A M MOVEIS-COMERCIO DE 
MOBILIARIO METALICO LDA

AM Móveis ? Design e Funcionalidade na Internacionalização de Mobiliário de 
Escritório 420.650 FEDER 189.293

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013255
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CNBT, LDA Internacionalização CNBT 322.757 FEDER 156.960

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013512
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SEPRI - HEALTHCARE AND 
CONSULTING, LDA Internacionalização Sepri 384.752 FEDER 178.103

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013238
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

C. L. I. - COMÉRCIO INTERNACIONAL 
LDA Projeto de Reforço da Internacionalização CLI - Comércio Internacional, Lda. 95.957 FEDER 43.599

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013980
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS PEIXOTO S.A. Projecto de Internacionalização da Irmãos Peixoto, S.A. 134.750 FEDER 63.916

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013760
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RHR INTERNATIONAL, LDA RHR@Globalização Inimigo 157.603 FEDER 70.921

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013992

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto P & R - TÊXTEIS S.A. Costumize Suite- Internacionalização 393.650 FEDER 177.143

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014516
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SEDLOM - SOCIEDADE DE MOLDES 
DE PRECISÃO LDA INNOVATION 2015 1.463.832 FEDER 880.132

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013477
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SRFAM - SERVIÇOS E FABRICAÇÃO 
DE MOLDES, UNIPESSOAL LDA I-IMAVS:  Internationalization for Integrated Mould Added Value Solutinos 204.049 FEDER 91.822

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013589
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SRFAM - SERVIÇOS E FABRICAÇÃO 
DE MOLDES, UNIPESSOAL LDA Q-IMAVS - Qualification for Integrated Mould Added Value Solutions 177.381 FEDER 79.822

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013445

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CODI - COMÉRCIO DESIGN 
INDUSTRIAL LDA CODI - Especialistas em 3D 132.575 FEDER 59.659

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013434
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E 
VEDANTES, LDA

Internacionalização na entrada em 7 novos mercados e penetração no 
mercado atual - Espanha, ancorados na criação de 3 novas marcas 250.887 FEDER 115.907

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013143

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AMBIENTE-RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS PLASTICOS S.A. PIASAC - Projeto de Internacionalização América do Sul e América Central 179.675 FEDER 80.854

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016089
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SICÓESTUQUES LDA Sicóestuques, Lda - Arranque do Processo de  Internacionalização 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013916
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ATMOSVERDE - APROVEITAMENTO 
DE BIOMASSA LDA Aquisição competências de Mercados Externos 102.193 FEDER 45.987

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013492
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALEXANDRA MOURA & ASSOCIADOS 
LDA Internacionalização de Alexandra Moura 347.910 FEDER 156.560

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013830

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CLIPER CERÂMICA, S.A. Desenvolvimento e Promoção Internacional de Novas Coleções da CLiPER 326.945 FEDER 147.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013318
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FCRO - GESTÃO DE BENS, LDA FCRO Global 296.160 FEDER 133.272

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012916
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TÍTULO GENUÍNO LDA Projeto de Internacionalização da Título Genuíno 466.390 FEDER 209.876

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013726
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA Projeto de Internacionalização DESTINY VISION 239.332 FEDER 109.649

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013732
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA Projeto de Qualificação - Destiny Vision 152.528 FEDER 69.183

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013615
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALWAYS REBEL - LDA International ALWAYS REBEL 584.174 FEDER 267.321

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013276
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME PROMISES & SURPRISES, LDA P&S | Internacionalização 2015-2017 329.220 FEDER 149.215

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-012494
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUINTA DAS BORDALEIRAS, 
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E PLANO DE 
COMUNICAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-012822

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ARKO SERVICES, UNIPESSOAL LDA Arko Services 2020 335.256 FEDER 150.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013448
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARIA VASCONCELOS, MARKETING 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização de Maria do Céu Vasconcelos 313.900 FEDER 141.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012486

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
CASTELO BRANCO S3iPCB .: Sistema de Informação Integrado do IPCB 1.070.957 FEDER 910.314

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-013935
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CHOCOLATERIA DELÍCIA, 
UNIPESSOAL LDA Chocolateria Delicia Internacionalização 251.530 FEDER 113.189

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013475
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA S ASA INTERNACIONAIS 1.047.831 FEDER 472.677

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013672
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) IDEIAS & DETALHES, LDA Ideias & Detalhes 2020  ? O desafio da internacionalização 207.707 FEDER 94.186

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013810
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FRIDAY: CIÊNCIA E ENGENHARIA DO 
LAZER, S.A. Friday - Internacionalizar produtos para turismo e lazer em ambiente aquático 267.893 FEDER 120.552

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013042
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MOTA CARDOSO COELHO - 
ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO LDA SI internacionalização- MC2 15-17 192.000 FEDER 86.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013299

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VASICOL, OLARIA DE BARRO 
VERMELHO LDA

Desenvolvimento e promoção internacional de marcas com entrada em 3 
novos mercados e expansão e penetração em diferentes segmentos nos 8 
mercados atuais. 565.200 FEDER 254.340

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013813

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FERROLMARINHA - COMÉRCIO DE 
ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LDA Ferrolmarinha: Mais Qualificação 131.163 FEDER 59.024

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013838

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GIVEC - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO TÊXTEIS S.A. Consolidação do processo de internacionalização 618.436 FEDER 278.296

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013843
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XYLETUNS - LDA Internacionalização da XYLETUNS 282.181 FEDER 130.257

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012864

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A. Qualificação da ILI 90.415 FEDER 40.687

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012464
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME BIOSKY, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a Norma 
ISO9001:2015 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013738
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PORTOCOURO - COMÉRCIO DE 
SAPATOS, UNIPESSOAL LDA Promoção e divulgação da nova gama de produtos no mercado global 371.484 FEDER 167.168

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012738

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IEN - INSTALAÇÕES 
ELECTROMECÂNICAS DO NORTE, 
LIMITADA IEN - Internacionalização 326.603 FEDER 146.971

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013188
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LIMÕES CRIATIVOS LDA

Internacionalização da empresa e Promoção dos Fatores Imateriais de 
Competitividade 142.488 FEDER 64.119

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013146

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto F.D.G. - FIAÇÃO DA GRAÇA S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO FIAÇÃO DA GRAÇA 2015/2017 103.570 FEDER 46.607

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012866
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JORGESTORES, UNIPESSOAL LDA Qualificação Jorgestores 136.569 FEDER 68.474

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013170

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto F.D.G. - FIAÇÃO DA GRAÇA S.A. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO FIAÇÃO DA GRAÇA 2015/2017 123.068 FEDER 57.649

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 62

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

ALG-02-0853-FEDER-012333
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado RIAFARO LDA

Desenvolvimento e Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, 
segundo o referencial NP EN ISO 9001:2008 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-014023
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado VILA JOYA II INVESTMENTS S.A. Internacionalização 1.061.868 FEDER 477.841

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012548

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO PORP .: PORP- Planeamento e Orçamentação Plurianual 2.537.194 FEDER 1.444.932

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012644

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO NACIONAL DE 
EMERGENCIA MEDICA TeleGEOM .: Telemedicina, Georreferenciação e Gestão de Meios 908.919 FEDER 517.629

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012607

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE 
E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. RPT_SIH .: Integração do RPT com os sistemas informáticos dos hospitais 524.048 FEDER 302.709

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012652

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. PDSnoSS .: Plataforma de Dados de Saúde na Totalidade do Sistema de Saúde 2.061.227 FEDER 1.695.442

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012455

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS 
TRANSPORTES, I.P. (IMT, I.P.)

Condutores&Veículos .: SIGCondutores - Sistema Integrado de gestão do Ciclo 
de Vida das Cartas de Condução & SIGVeiculos- Sistema Integrado de Gestão 
de Veículos, Homologações e Inspeções 2.954.895 FEDER 1.682.813

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012621

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS 
DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Cloud Escolar .: Implementação da Cloud Escolar e da Solução Desktop as a 
Service (DaaS) nas escolas 2.867.328 FEDER 2.262.006

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012646

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO 
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS PICMNE .: Plataforma de Interoperabilidade e Comunicações do MNE 3.334.023 FEDER 1.901.658

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012617

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSPECÇÃO GERAL DAS 
ACTIVIDADES CULTURAIS

e@Autentico .: Estratégia integrada de combate à violação do direito de autor 
e dos direitos conexos 1.020.657 FEDER 581.264

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0752-FEDER-013066

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ARQUILED - PROJECTOS DE 
ILUMINAÇÃO S.A. Delivering Light to the World 1.037.640 FEDER 466.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012951
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DENTAVIS - CLÍNICA DE AVIS, LDA Projeto de Internacionalização Dentavis 281.205 FEDER 126.542

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012943
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GETSOCIAL, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, por via da aposta em 
fatores imateriais de competitividade, nomeadamente ao nível da 
Internacionalização 80.500 FEDER 36.225

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013370
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IBERGLOBAL - PROJECTOS 
ELÉCTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, S.A. Internacionalização da IBERGLOBAL 270.690 FEDER 121.811

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-014094
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CHONGUILE - MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, LDA Chonguile - Globalização e Internacionalização 169.001 FEDER 76.051

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014955
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ANTONIO MOCHO, LIMITADA

Aumento da capacidade produtiva, através do apetrechamento tecnológico 
das pedreiras da empresa A. Mocho, Lda 2.464.448 FEDER 1.725.114

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-013646
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME CERVEJA INDEPENDENTE MUSA, LDA Qualificação estratégica pré-lançamento 133.579 FEDER 60.110

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013396

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SINUTA, S.A. Sinuta@World 433.520 FEDER 195.084

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013776
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RUBICER - COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 
SANITÁRIOS LDA RUBIWORLD 895.440 FEDER 402.948

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013231
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MWS - MASTER WELDING 
SOLUTIONS, LDA Internacionalização MWS 289.850 FEDER 130.433

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-013180
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JAEXISTE - INDÚSTRIA DE 
TORNEARIA AUTOMÁTICA LDA Jaexiste Qualificação 232.248 FEDER 104.512

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013687

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PELLETS POWER, LDA Projecto Pellets Power 92.061 FEDER 41.427

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013404
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARPINTARIA MOFREITA LDA Qualificação da MOFREITA 160.068 FEDER 72.030

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-012449
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) REPMAQ, LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e 
extranet (via portal colaborativo WEB) 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013196
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LEMOS & VAN ZELLER, LDA Internacionalização Lemos & Van Zeller 299.784 FEDER 134.903

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014568
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PARALELOPACO UNIPESSOAL LDA PO Plastics v1.0 2.532.796 FEDER 1.772.957

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013075
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEN POINTS UNIPESSOAL LDA 10P6M - TenPoints SixMarkets 961.005 FEDER 432.452

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013124
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GAVETA DE GLAMOUR LDA GlamourGlobal 219.950 FEDER 98.978

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013483
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AROUNDTALENT, LDA Aroundtalent inWorld 597.290 FEDER 268.780

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013825
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ENGENHOTEC - ENGENHARIA DE 
PRODUTO E PROTOTIPAGEM, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Product Engineering and prototyping - simplifying with technology 79.832 FEDER 35.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012995
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RIVERBANK SOFTWARE SOLUTIONS, 
LDA

Internacionalização da solução ?Analytics for Banking? (A4B) da RIVERBANK 
para os mercados bancários da América Latina, África e Europa 227.804 FEDER 102.512

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012716
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 99 OVERSEAS SOLUTIONS, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de Marketing e 
Organizacional 123.490 FEDER 56.943

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012643

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, 
E.P.E.

CHP_TSI_DESMAT_2015 .: Desmaterialização e automatização de processos 
clinico-administrativos, como suporte a novos modelos organizacionais 2.987.011 FEDER 2.538.959

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0651-FEDER-015999

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FUNDAÇÃO AEP Empreender 2020 - Regresso de uma geração preparada 868.229 FEDER 737.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013590
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PONTO DOMINÓ - IMAGEM E 
FOTOGRAFIA LDA Projeto Internacionalização Ponto Dominó 182.174 FEDER 85.778

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012628

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE 
INOVAÇÃO, S.A. MAIS ANI .: Programa MAIS ANI 2.325.556 FEDER 1.907.252

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013523
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas B-AROUND, LDA Internacionalização 2.0 448.570 FEDER 201.857

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013500
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRIV GLASS, LDA TrivGlass - Internacionalização 439.618 FEDER 197.828

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012920
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOCIEDADE QUINTA DO PORTAL S.A.

Reforço e consolidação da marca PORTAL nos mercados externos, com 
utilização de técnicas de marketing inovadoras 301.677 FEDER 135.755

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013487
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CRAFT STUDIO PORTUGAL - 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LDA CRAFT_Internacionalização 143.477 FEDER 64.564

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-013157

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MARÇAL & FILHOS LDA

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização, visando a 
conquista de uma presença fortemente dinâmica no mercado internacional, 
tendo como base a promoção e venda de produtos alimentar 357.943 FEDER 161.074

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013333
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ELIO, ARTIGOS PARA DESPORTOS 
NAÚTICOS UNIPESSOAL LDA

Promoção internacional das marcas Élio e Mazu e propeção de novos 
mercados 121.750 FEDER 54.788

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012982
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

QUINTA DAS ARCAS - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA Internacionalização da Quinta das Arcas 981.330 FEDER 441.599

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013667
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A4-MARNORTE, LDA Internacionalização MarNorte 381.377 FEDER 177.887

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013970
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEXMOORE, LDA TEXMOORE -  De Portugal para o Mundo 123.775 FEDER 56.168

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012959
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TAL SIMPLICIDADE! INDÚSTRIA 
GRÁFICA, LDA Objectivo: 4,5 Milhões / Promoção Rotativa 1.061.186 FEDER 487.966

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012686
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

THINK BIG - INDÚSTRIA GRÁFICA E 
SOLUÇÕES DIGITAIS, LDA Objectivo: 3 milhões 697.852 FEDER 326.517

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012750

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AMÉRICO SILVA & FILHOS, S.A. Projeto de Internacionalização 468.340 FEDER 210.753

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013090

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ANTÓNIO MEIRELES S.A.

Contínua aposta na Qualidade, na Investigação e Desenvolvimento e na 
Certificação dos Produtos 321.384 FEDER 144.623

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013801
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AFN, LDA AFN rumo ao mercado global 463.360 FEDER 208.512

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013251
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional para 
reforço da presença da empresa em mercados de elevado valor acrescentado, 
valorizando a oferta nacional. 263.602 FEDER 121.999

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013650
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COTON COULEUR - EMPRESA TEXTIL, 
S.A. Eco Dreams 409.329 FEDER 190.351

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013932

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TINTOJAL - TINTURARIA E 
ACABAMENTOS LDA SOFT SKILLS 587.051 FEDER 277.051

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013534
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALBERTO FERNANDES & FILHOS LDA ALVORADA GLUTEN FREE 133.446 FEDER 65.140

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013570

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

S.M.B.M. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
TÊXTIL S.A. SMBM - Um fio de excelência na conquista de novos mercados. 91.792 FEDER 41.306

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013073
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LUNARTEX, LDA Lunartex Internacional 332.597 FEDER 152.330

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013109

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VILLAFELPOS - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA TÊXTIL S.A. Consolidação do processo de Internacionalização 169.650 FEDER 76.343

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014015

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES 
RODRIGUES, FILHOS, S.A. VMR - SENSE_BED 607.819 FEDER 276.709

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013344

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ASIAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA ASIAL ? PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 361.078 FEDER 162.485

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013453

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ASIAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA ASIAL - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO 284.867 FEDER 128.190

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-012714
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BELLABITO FASHION, UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização da Bellabito 174.287 FEDER 81.537

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013425
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CASAL BRANCO - SOCIEDADE DE 
VINHOS, S.A. Vinhos com Tradição - Reconhecimento além fronteiras 202.950 FEDER 91.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100246
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SAIL ALONG, LDA Sail in Azores - Boat Charter 929.092 FEDER 511.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013653
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOCIEDADE AGRÍCOLA JOÃO 
TEODÓSIO MATOS BARBOSA & 
FILHOS LDA Internacionalização 2015/2017 124.105 FEDER 55.847

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-012576
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ARENTIUS, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios IMOPIN 16.800 FEDER 12.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012632

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 
LITORAL ALENTEJANO, E.P.E.

Transformação_ULSLA .: Plano de Transformação da Unidade Local de Saúde 
do Litoral Alentejano 2.462.106 FEDER 2.092.790

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-014741
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUTURETE-INDÚSTRIA DE 
MÁQUINAS DE CAFÉ LDA

Aumento da capacidade produtiva recorrendo a incremento tecnológico e 
unidade produtiva adjacente à atual 2.266.408 FEDER 1.133.204

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013899

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto B2BAG PORTUGAL, LDA Internacionalização e certificação B2Bag 67.524 FEDER 30.386

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-013095
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado CASA M. LAGOS, UNIPESSOAL LDA INTERNACIONALIZAÇÃO DA CASA MÃE ? BOUTIQUE HOTEL 369.303 FEDER 166.186

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-012471
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

AMÂGO-ENERGIA INTELIGENTE, 
UNIPESSOAL LDA

ANÁLISE DE BENCHMARKING E RE-ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
GESTÃO DA ÂMAGO ? ENERGIA INTELIGENTE 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-012364
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

FAROPEIXE - COMÉRCIO GERAL DE 
PEIXE LDA Vantagem competitiva para o mercado internacional: Certificação IFS FOOD 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013260
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ADVS, UNIPESSOAL LDA InterMototours 60.782 FEDER 27.352

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013780
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARPIMODERNA - CARPINTARIA 
MECÂNICA, DE DECORAÇÃO E 
FERRAGENS LDA WOODGLAM by Carpimoderna 293.410 FEDER 132.035

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013178
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME EMVIAGEM , LDA Internacionalizar Emviagem 423.079 FEDER 190.385

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013127
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

Best Season - Agência de Viagens, 
Lda.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA BEST SEASON ? AGÊNCIA DE VIAGENS DE 
INCOMING 568.650 FEDER 255.893

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-014926
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VERSO MOVE, LDA Verso Move - Em movimento 210.786 FEDER 147.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013019

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOTRATEL - EMPRESA DE TRABALHO 
TEMPORÁRIO S.A. (ZONA FRANCA 
DA MADEIRA) Investimento em novo modelo de inovação organizacional e de marketing 235.957 FEDER 106.181

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013948
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NYMPHSRETURN UNIPESSOAL LDA Internacionalização e capacitação da NYMPHSRETURN 674.090 FEDER 303.341

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013021

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

OUTEIRINHO - TURISMO E 
INDÚSTRIA S.A.

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE MARKETING DE PRODUTOS DE ÁGUAS 
COMO FACTOR DIFERENCIADOR DESTINADO AO MERCADO INTERNACIONAL 836.891 FEDER 380.315

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012900
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ANTÓNIO SALGADO & CA LDA Internacionalização da António Salgado 350.601 FEDER 160.933

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-012676
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PITÁGORAS - ARQUITECTURA E 
ENGENHARIA INTEGRADAS, LDA Projeto Internacionalização Pitágoras 809.203 FEDER 364.141

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012889
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOM K - ESTOFOS, LDA Next step ? Projeto de intensificação da internacionalização da DomK 323.200 FEDER 145.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014636
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOMINGOS JOSE LEITE LDA Domingos José Lete - Projeto de Inovação 405.156 FEDER 202.578

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014049
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EQUIPROIN - EQUIPAMENTO E 
PRODUTOS EM AÇO INOXIDÁVEL 
LDA Projeto de Qualificação EQUIPROIN 75.680 FEDER 34.056

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013103

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ANTÓNIO MEIRELES S.A. Plano de Ação para a Internacionalização 449.086 FEDER 202.089

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013125

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ZÉNITE DESPERTAR - S.A. internacionalização da cama matriosca 715.600 FEDER 322.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012625

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA 
DE GAIA/ESPINHO E.P.E. CHVNG/E-ModTIC .: CHVNG/E - Modernização administrativa e TIC 2.189.809 FEDER 1.861.337

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013226
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

POSTER DIGITAL - IMPRESSÃO 
DIGITAL DE CARTAZES LDA Projeto Internacionalização Poster Digital 471.164 FEDER 224.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012845

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DOUROECI - ENGENHARIA, 
CONSULTORIA E INOVAÇÃO, LDA Internacionalização da DouroECI no mercado Europeu e PALOP 133.228 FEDER 59.953

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013275
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PANÓPLIA DE ODISSEIAS - 
UNIPESSOAL LDA O Douro em Refeições pelo Chef. Manuel Almeida 158.943 FEDER 71.524

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013381
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LA PAZ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO, LDA A conquista de novos mercados da LA PAZ 296.120 FEDER 136.209

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015129

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MULTIPONTO, S.A. Inovar para competir 3.192.501 FEDER 1.602.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013357

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOPREFA - COMPONENTES 
INDUSTRIAIS, S.A.

Apresentar aos mercados internacionais produtos inovadores, tanto na área 
do Calçado (viras) como na área dos Plásticos (coberturas de piscinas) 290.779 FEDER 132.580

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012993

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MECÂNICA EXACTA, S.A. Internacionalização Exacta 346.499 FEDER 155.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013865
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOAQUIM AUGUSTO COSTA PEREIRA 
& FILHOS LDA

Reforço da capacidade empresarial para a internacionalização e aumento da 
qualificação específica dos ativos em domínios relevantes para a estratégia de 
inovação, internacionalização e modernização. 698.992 FEDER 314.546

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013152
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LUIS NUNES DA SILVA LDA Capacitação da Luís Silva para a Consolidação da sua Posição Exportadora 235.602 FEDER 106.646

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013314
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JULIARTE-FABRICA DE ESTATUÁRIA 
DECORATIVA LDA Reforço e expansão para mercados internacionais 297.155 FEDER 133.720

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013424
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INCREASE TIME, S.A. KeepWorldwide 95.700 FEDER 43.065

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013444
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

OPEN DAY - COMÉRCIO 
INTERNACIONAL, LDA design 165.744 FEDER 74.585

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012590
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JIMO - MOBILIÁRIO DE FRIO, S.A.

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de Marketing e 
Organizacional 364.222 FEDER 164.606

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-014291

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HEALTH CLUSTER PORTUGAL - 
ASSOCIAÇÃO DO PÓLO DE 
COMPETITIVIDADE DA SAÚDE

MT PORTUGAL: Medical Tourism in Portugal - Health, Wellness and Tourism in 
Portugal 1.214.028 FEDER 1.031.924

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013440
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FOODFARMBIZ, LDA Start-up internacional da Foodfarmbiz 480.661 FEDER 217.974

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013463
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TIAGO OLIVEIRA CARVALHO, 
UNIPESSOAL LDA Douro Pellets - Internacionalização de Energia Renovável 491.278 FEDER 228.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013261

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JACINTO MARQUES DE 
OLIVEIRA,SUCESSORES LDA Internacionalização JACINTO - Médio Oriente e China 265.231 FEDER 119.354

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012441

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE COIMBRA PMA-UC .: PMA-UC - Projeto para a Modernização Administrativa da UC 1.548.973 FEDER 1.316.627

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-013553
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ORIZONVISION LDA Internacionalização: Abordagem comercial aos mercados externos 45.040 FEDER 20.268

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013309
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BILHARES CARRINHO - SOCARESE - 
FABRICAÇÃO DE BILHARES LDA Crescimento por diversificação horizontal 133.879 FEDER 65.781

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013409
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES - 
ESCOLAS DE LÍNGUAS LDA RSL 539.294 FEDER 244.816

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013983

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MOTA II SOLUÇÕES CERÂMICAS, S.A.

Diversificação de mercados e marketing Internacional da Mota II Soluções 
Cerâmicas, S.A. 699.800 FEDER 314.910

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013762
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARTIG, CARTÃO E ARTIGOS PARA 
EMBALAGEM LDA Desenvolvimento e capacitação da empresa para a internacionalização 58.885 FEDER 26.498

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012262

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO 
AMBIENTE, I.P. APA-SI 2020 .: APA - SI 2020 3.582.720 FEDER 2.054.309

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0853-FEDER-012526
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GHENADIE BELOSTECINIC Agricultura nas suas mãos 6.950 FEDER 5.213

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012356

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ORDEM DOS ARQUITECTOS Arquitetos em Rede 644.658 FEDER 439.649

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012381

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO SIVV 3.0 .: Sistema de Informação da Vinha e do Vinho 1.640.740 FEDER 934.401

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013401
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MORNING MELODY, LDA Internacionalização Morning Melody 2015/2017 194.230 FEDER 87.404

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012641

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO 
VETERINÁRIA

DGAV XXI .: Operação de Reengenharia, desmaterialização e digitalização dos 
serviços da DGAV 1.802.492 FEDER 1.126.246

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-012834
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NEW MATTRESS, S.A. Nova linha de produção Matress / Matress Sport 1.161.605 FEDER 696.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-012910
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GM POLYMER S.A. Optimização da Actuação em Mercados Internacionais 571.559 FEDER 268.165

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012578

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GABINETE DE PLANEAMENTO, 
POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL myCloud@MAM 1.356.499 FEDER 772.526

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-013975

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JCFUSION LDA

Qualificar a JCFUSION para o desenvolvimento e lançamento de novas linhas 
produtos 135.817 FEDER 63.424

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013538
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BETWEENSTAGE - LDA Internacionalização BETWEENSTAGE LDA 337.585 FEDER 151.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013560

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto COSTA CORREIA & CA LDA Projecto de qualificação da Costa Correia C.ª, Lda 63.984 FEDER 29.828

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013233
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEXTIL RIBEIRO & VERSTRAETE LDA Projecto de Internacionalização e Inovação 331.487 FEDER 151.428

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013292
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OCTÁVIO & GIESTAL, LDA Internacionalização da ARTBEEREFEST 105.278 FEDER 47.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013476
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSÉ MANUEL FARIA, UNIPESSOAL 
LDA int@HOUSEFRAME - Arranque da Internacionalização da HOUSEFRAME 313.823 FEDER 141.220

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013395

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CARNES LANDEIRO S.A. O Sabor da tradição na internacionalização 168.298 FEDER 77.056

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013749
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SMARTINJECT, LDA SMARTINJECT Export 151.159 FEDER 68.022

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012988

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLDETIPO II - ENGINEERING 
MOULDS AND PROTOTYPES 
(PORTUGAL), LDA Internacionalização da Moldetipo II para o México 128.983 FEDER 58.042

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013070
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) O2W, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global e incremento da 
capacitação e qualificação da empresa, mediante a oferta de inovadores 
produtos Eco Friendly, nomeadamente: i) de velas decorativas e 187.888 FEDER 84.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013322
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MEDIAWEB CREATIONS, LDA Processo de Internacionalização GOCRM 286.984 FEDER 129.893

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013876
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASTELHANO & FERREIRA-
INDÚSTRIA DE TECTOS FALSOS E 
DIVISÓRIAS S.A. OUTBOUND C&F 364.876 FEDER 164.194

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013754
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NEWDELWIN - GESTÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ELEMENTOS PARA 
EDIFÍC IOS, S.A. Qualificação da Newdelwin 213.708 FEDER 101.831

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013847
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NEWDELWIN - GESTÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ELEMENTOS PARA 
EDIFÍC IOS, S.A. Internacionalização da Newdelwin 400.036 FEDER 189.054

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012781
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AGRIKPRODUCTS, S.A.

AGRIK é agricolage ? Internacionalização - soluções de estruturas agrícolas 
integradas, em modelo «do it yourself» 627.453 FEDER 283.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-013990
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SOTECNISOL, S.A. Sotecnisol 2020 503.362 FEDER 226.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014805
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EMPATHY & WISDOM - UNIPESSOAL 
LDA Criação Boutique Hotel do Seixo 2.285.347 FEDER 1.599.743

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-012172
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ANA SOFIA MOREIRA MENA Tesouros de Penha Garcia 8.000 FEDER 6.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013766
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VITOR GABRIEL DOS SANTOS 
RODRIGUES Só Sabão Internacionalização 245.380 FEDER 110.421

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013796
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARPINTARIA MIGUEL BATISTA, 
LIMITADA

ULTIMAÇÃO DE UM PUZZLE - DIVULGAÇÃO DO PRODUTO E SUA 
CERTIFICAÇÃO 28.881 FEDER 12.996

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012630

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO 
GENTIL;E.P.E. CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT 2.586.435 FEDER 1.472.975

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade
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POCI-02-0550-FEDER-012427

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS 
LOCAIS

RESPTIC-DGAL .: REFORÇO E EVOLUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA DGAL 1.585.420 FEDER 902.896

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-013481
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CIGARWORLD, LDA Internacionalização de marcas próprias para susbtituição de importações 71.633 FEDER 32.235

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013382
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VALAIR - AVIAÇÃO, LDA Valair Global 590.605 FEDER 265.772

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012877
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

URBANMINT DESIGN, UNIPESSOAL, 
LDA URBANMINT EXPORTAR PARA CONSOLIDAR 751.870 FEDER 338.342

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013466
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RUMISI - EMPRESA DE CALÇADO, 
LDA INTERNACIONALIZAÇÃO  - RUMISI 2015/2017 253.750 FEDER 114.188

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012661
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ATWILL, LDA Internacionalização da ATWILL 138.138 FEDER 62.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012758
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

M.G. FERNANDES - INDÚSTRIA DE 
ESTOFOS, LDA Projeto de Reforço da Internacionalização da M.G.Fernandes 171.119 FEDER 77.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013215
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ESSÊNCIA D'ALMA - LDA Cerveja Vadia: Cerveja Artesanal Pasteurizada para o mercado europeu 165.800 FEDER 74.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013212
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS VALENTES LDA IRVA: Internacionalização via diversificação 184.600 FEDER 83.070

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014814
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E 
AÇO, LIMITADA Time and quality customer response 1.153.630 FEDER 692.178

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-012300
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LOVERICE, LDA Loverice - O Empreendedorismo do Arroz 19.855 FEDER 14.891

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012973
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VINISOL-SOCIEDADE VINICOLA DO 
RIBATEJO LDA

Internacionalizar Vinisol  Desenvolvimento e aplicação de novo modelo 
empresarial para a internacionalização 367.394 FEDER 165.327

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013747

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TINTA COM PINTA LDA No exterior Com Pinta 292.205 FEDER 131.492

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013458
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INTERACTIVE TOUCH, LDA INTERNACIO@INTERACTIVETOUCH 386.753 FEDER 174.039

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013279

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CORT-GIN-INDUSTRIA DE CORTES E 
SAPATOS DE GINASTICA S.A. Around the world, Cort-Gin Feminine shoes 376.881 FEDER 173.553

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012774
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

M.G. FERNANDES - INDÚSTRIA DE 
ESTOFOS, LDA Restruturação da M.G. Fernandes ao nível de processos e metodologias 84.384 FEDER 37.973

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012811
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LUÍS ANDRADE - INDÚSTRIA DE 
MALHAS PARA CONFECÇÕES, 
UNIPESSOAL LDA LA - Internacionalização - 19/SI/2015 309.632 FEDER 140.154

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013006
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIDIAS - ESTRUTURAS E 
REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA Internacionalização da Socidias 102.300 FEDER 46.035

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013017
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORIGINALSAFRA - FABRICAÇÃO DE 
VEÍCULOS, S.A. Projeto de Internacionalização da OriginalSafra 407.738 FEDER 183.482

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014271

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO DE SALÕES 
INTERNACIONAIS DE MODA Portuguese Fashion News 2015-2017 2.136.666 FEDER 1.816.166

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-014055
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ABSOLUTWISDOM - LDA

Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização através da 
aposta em fatores imateriais da competitividade, com vista a potenciar a sua 
base e capacidade exportadora que viabilize a pros 253.210 FEDER 113.945

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013049
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WISE CONNECT S.A. Wise Connect+: The next natural (r)evolution 77.846 FEDER 35.031

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013763

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SMARKIO, S.A. SMARKIO - Internacionalização 146.635 FEDER 65.986

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013062
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRI-WOOL, LDA INTERNACIONALIZAÇÃO TRIWOOL (19/SI/2015) 505.109 FEDER 228.295

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013793

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CALÇADO SAMBA, S.A. Samba - Paixão pelo Calçado na Volta ao Mundo! 191.490 FEDER 87.608

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013455

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGUESPORT - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LDA

Internacionalização com entrada em 4 novos mercados, ancorada na criação 
de uma nova marca e entrada em novos segmentos de mercado e expansão 
de vendas nos 2 mercados atuais mais relevantes 320.653 FEDER 144.294

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013559
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GSHC, LDA International Global Solutions Healthcare 290.314 FEDER 132.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013515
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOVIBOR - SOCIEDADE DE VINHOS 
DE BORBA, S.A. Forte reforço da capacidade de internacionalização da SOVIBOR 91.830 FEDER 41.324

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013390
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOCIEDADE DE AGRO TURISMO 
PADAM, LDA Turismo Rural de Eleição 120.291 FEDER 54.131

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014577

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SUAVECEL - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PAPEL S.A. Inovação Produtiva Suavecel 24.940.000 FEDER 12.470.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013313

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SUAVECEL - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PAPEL S.A. Progressão da internacionalização da Suavecel 413.218 FEDER 185.948

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013417
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XPECTRALTEK, LDA STARTUP@XPECTRALTEK 107.750 FEDER 48.488

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012514

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO

EGO - SAS .: Excelência da Gestão Operacional nos Serviços de Ação Social do 
Ensino Superior em Portugal - EGO - SAS 1.646.284 FEDER 1.399.341

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013346
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSÉ FERRAZ & ASSOCIADOS - 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA Internacionalização JFA 496.416 FEDER 223.387

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013373
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NUNO CAMPELO, UNIPESSOAL LDA Nuno Campelo - Projeto Internacionalização 141.605 FEDER 63.722

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012779
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ABC CARGO TRANSITÁRIOS, 
UNIPESSOAL LDA Reforço das capacidades de gestão e de marketing e expansão internacional 453.616 FEDER 205.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013105
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOITO WINES, LDA Processo de internacionalização da empresa SOITO WINES, LDA 170.008 FEDER 76.503

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012883
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PANTEST, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização dos Testes Rápidos de Diagnóstico por 
imunocromatografia para a medicina humana da Pantest 558.008 FEDER 251.103

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013862
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PETER ECKERT - VINHOS, LDA Consolidação Internacional da Quinta das Marias 168.288 FEDER 75.729

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013836
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) REFLECTHERM, LDA Internacionalização Reflectherm 182.283 FEDER 82.027

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-013069
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOCALEIRAS III, LDA

Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e processos de 
qualificação, capacitando a empresa para a Internacionalização por via da 
valorização dos fatores imateriais de competitividade 329.169 FEDER 148.126

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013508
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

OUROGAL - SOCIEDADE DE 
TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRICOLAS, S.A. Internacionalização da Ourogal 239.170 FEDER 107.627

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013000

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A. Internacionalização da Gama ADCAPURE 37.411 FEDER 16.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014248
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE 
MÁRMORES LDA

Aquisição de equipamento produtivo para novas produções e outros fatores 
dinâmicos de competitividade 1.131.810 FEDER 680.172

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013613
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE 
MÁRMORES LDA

Promoção de Fatores Imateriais de Competitividade e Potenciação da 
Internacionalização da Tojalmar 222.068 FEDER 101.728

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013411
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

COIMFOR - SOCIEDADE DE GESTÃO E 
INFORMÁTICA LDA Coimfor Qual 178.196 FEDER 83.987

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014514
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PORTLANE - PORTABILITY 
ENVIRONMENT, S.A. POWERPortlane - Diferenciação Competitiva no Mercado Global 482.801 FEDER 289.680

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012649

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA 
REABILITAÇÃO URBANA, I.P. Portal da Habitação .: Portal de Serviços IHRU 1.197.810 FEDER 688.424

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-012148
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INVENTA REGRAS LDA

Alargamento da gama de produtos e expansão internacional da marca Green 
Boots 355.475 FEDER 159.964

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012100

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES 
DO TRABALHO

e-ACT .: e-ACT - Projeto de Modernização e Desmaterialização da Autoridade 
para as Condições do Trabalho 2.985.296 FEDER 1.700.707

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-02-0752-FEDER-013503
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TRUE-KARE, SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS, LDA TKWORLD2020 447.699 FEDER 201.465

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012580

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CINEMATECA PORTUGUESA - 
MUSEU DO CINEMA Cinem@TIC .: Sistema de Informação CP-MC 215.488 FEDER 122.720

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-02-0752-FEDER-013690
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME WFGB CAPITAL, UNIPESSOAL LDA WFGB - INTERNACIONALIZAÇÃO 556.534 FEDER 253.452

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012275

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. IEFP .: SIIEF - Sistema de Informação Integrado de Emprego e Formação 1.862.814 FEDER 1.060.872

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0853-FEDER-012846
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PADARIA ARGUELLES - INDÚSTRIA 
DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 
REGIONAL LDA Projecto de Qualificação da Padaria Arguelles 135.164 FEDER 63.756

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013497
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

T.R.FINO, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA Projeto de internacionalização da marca Bea & Izzy 482.075 FEDER 216.934

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013506
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ELECTROREP-SOCIEDADE DE 
ELECTRICIDADE DE AVEIRO LDA ElectroREP - Internacionalização 48.458 FEDER 24.421

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013335

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TOPCER-INDUSTRIA DE CERAMICA 
LDA

Consolidação da projeção da marca TOPCER e aumento do nosso volume de 
exportação 205.263 FEDER 92.368

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012193
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

C. T. G. A. - CENTRO TECNOLÓGICO 
DE GESTÃO AMBIENTAL LDA CTGA - Competitividade e Inovação no Mercado Global 105.870 FEDER 47.642

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013092

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-
ESFORÇADOS DE AVEIRO, LDA Spral - Internacionalização 250.020 FEDER 114.073

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-013389
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SERVIÇOS E TRADUÇÕES - ROYAL 
SCHOOL OF LANGUAGES LDA T-Internacional 418.249 FEDER 188.212

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012741
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MATRIVAG - INDÚSTRIA DE ARTIGOS 
SANITÁRIOS LDA Conquistando novos mercados, crescendo sustentávelmente 227.140 FEDER 103.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014072

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS S.A. Qualificar para Promover a Eficiência e a Competitividade 333.949 FEDER 152.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012753
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMR - INDÚSTRIAS TÊXTEIS, LDA AMR - Luxury Jacquards made in Portugal 156.625 FEDER 71.192

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013114
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOLID BRIDGE LDA Qualificação SolidBridge 100.260 FEDER 60.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013765
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EQUIMETTO - EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS, UNIPESSOAL LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EQUIMETTO [2015-2017] 53.149 FEDER 23.917

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013621
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EQUIMETTO - EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS, UNIPESSOAL LDA

Reforço do posionamento da Equimetto na cadeia de valor do setor de 
sistemas e equipamentos pre-hospitalares 44.253 FEDER 19.914

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014852
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIEDADE DE MÁRMORES 
CENTRAL TRANSMONTANA, 
LIMITADA

Aumento da capacidade produtiva pela via da inovação tecnológica e 
implementação de um novo produto no mercado. 1.349.398 FEDER 1.012.049

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012305

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ARMANDO FERREIRA DA SILVA & 
FILHOS LDA AM CLASSIC: Expanding Global Horizons for Tailor Made Furniture 749.493 FEDER 337.272

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014195
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CLASSIRIBALTA LDA Deslocalização da atividade produtiva 612.736 FEDER 428.915

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014121
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BEYOND EMOTIONS LDA

Beyond Emotions 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Crescimento e 
Internacionalização 166.545 FEDER 74.945

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014073
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BEYOND EMOTIONS LDA

Beyond Emotions 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Crescimento e 
Internacionalização 325.470 FEDER 146.462

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013121
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FAIRJOURNEY BIOLOGICS, S.A. Internacionalização Fairjourney 2015-2017 104.590 FEDER 47.066

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012627

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DO PORTO

U.NORTE GATEWAY .: Partilhando práticas e recursos entre as universidades 
do Consórcio U.Norte.pt, obtendo assim ganhos de eficiência por efeito do 
fator escala 2.786.076 FEDER 2.368.165

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0853-FEDER-013430
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas URBAN EVENTS, UNIPESSOAL LDA

Urban Events - Criação de sinergias atrvés de fatores dinâmicos de 
competitividade 36.850 FEDER 16.583

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013679
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas URBAN EVENTS, UNIPESSOAL LDA

Urban Events - Estratégia de Internacionalização das Marcas da Empresa 
[Turismo e Vestuário Técnico] 34.066 FEDER 15.330

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013363

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DOURO ACIMA - TRANSPORTES 
TURISMO E RESTAURAÇÃO LDA DOURO ACIMA INTERANCIONALIZAÇÃO 916.869 FEDER 416.246

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012697
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ABS - CONSULTORIA INFORMÁTICA, 
LDA Projecto de Internacionalização da ABS 237.263 FEDER 106.768

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012415

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, 
E.P.E. RCDARQ .: Repositório Clínico Digital 1.946.581 FEDER 1.629.289

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-012087
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia 28.571.429 FEDER 20.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0853-FEDER-012088
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia 29.142.857 FEDER 20.400.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-012091
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia 1.000.000 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-012090
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia 10.000.000 FEDER 4.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012885
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PINTO LOPES VIAGENS, S.A.

PLV - Implementação de novo metodo organizacional - Desmaterialização de 
Processos 149.169 FEDER 67.126

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013252
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NG FECHOS - FÁBRICA DE FECHOS DE 
CORRER LDA Projecto de Qualificação da NG Fechos 94.888 FEDER 42.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013733
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RSM - REVESTIMENTOS DE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS LDA RSM, Lda. - Inovação organizacional para serviços de valor acrescentado 108.823 FEDER 56.831

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013104
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas REFLEXMÓVEL, LIMITADA Projeto de Qualificação e Modernização dos Sistemas de Informação 186.389 FEDER 83.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014226
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SONECOL - INDÚSTRIA 
METALÚRGICA DE UTILIDADES 
DOMÉSTICAS S.A. Inovação do processo produtivo dos estendais com vista à internacionalização. 570.283 FEDER 291.730

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013915

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ZARCO - FÁBRICA DE CALÇADO LDA

Reforço do posicionamento da Marca de luxo CARLOS SANTOS nos mercados 
internacionais 162.348 FEDER 73.904

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013290
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BRANDÃO, SILVA & BRANDÃO LDA Projecto de Qualificação da Brandão, Silva & Brandão, Lda. 103.040 FEDER 53.114

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012367
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BRANDÃO, SILVA & BRANDÃO LDA Projecto de reforço da internacionalização da Brandão, Silva & Brandão, Lda. 57.895 FEDER 26.053

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013878

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MOURA, SILVA & FILHOS S.A.

O Grupo Moura Silva & Filhos S.A. move montanhas,também na 
internacionalização... 514.705 FEDER 231.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013218

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto HYDRACOOLING, LDA Hydracooling - Consolidação e Expansão de Mercados Internacionais 224.673 FEDER 104.735

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013232
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ROSA MARIA S.R. CARDOSO, 
UNIPESSOAL LDA Internacionaçização da ROSA MARIA 51.600 FEDER 25.570

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012280
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EIROSTEC, LDA Qualificação Eirostec 91.881 FEDER 51.690

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013587
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LISBON ROOTS - TURISMO, LDA Lisbon Roots - Lisboa em perspectiva 501.203 FEDER 225.541

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012923
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME EXACLEAN LDA

Reforço das capacidades de organização e gestão da empresa, investindo na 
qualificação da empresa por via da aposta nos domínios imateriais de 
competitividade, contribuindo para o aumento da competiti 141.295 FEDER 63.583

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO 
DE PONTA DELGADA, EPER Unidade de Intervenção Cardio Vascular do HDES de Ponta Delgada 727.577 FEDER 618.441

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POCI-02-0752-FEDER-012835

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRIPORTUGAL - FRUTAS E LEGUMES 
ACE FrutExportMais 485.993 FEDER 218.697

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012777
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FABER VENTURES, S.A.

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização, visando a 
conquista de uma presença fortemente dinâmica no mercado internacional, 
com base num claro enfoque na inovação baseada na execuç 944.380 FEDER 424.971

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 74

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

CENTRO-02-0651-FEDER-015284
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SURPRISE2YOU, LDA Surprise2You 175.005 FEDER 131.254

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012707
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MULTIWINES, LDA Projeto Internacionalização Multiwines 197.136 FEDER 88.711

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013598
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALUMINALLUX LDA Plano de Internacionalização da Aluminallux 82.903 FEDER 37.307

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013954
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MOLDIJECT, LDA

Investimento na área organizacional e de marketing com vista à diversificação 
dos mercados internacionais 183.025 FEDER 82.361

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012699
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RJC - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A. RJC - Internacionalização 257.168 FEDER 115.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013041

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BEYONDEVICES, S.A. Internacionalização da BeyoDevices 129.059 FEDER 58.076

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012645

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

MA@CHO .: MA@CHO - Modernização Administrativa no Centro Hospitalar do 
Oeste 1.393.127 FEDER 1.184.158

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0853-FEDER-015020
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TEKEVER SPACE - SISTEMAS 
ESPACIAIS, LDA +SOR.Space 435.132 FEDER 261.079

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014966
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TEKEVER III COMMUNICATION 
SYSTEMS, LDA +SOR.Comms 318.994 FEDER 191.396

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014019
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WATT-IS, S.A. WATT-IS2018 116.852 FEDER 52.583

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100243
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ENGENHOSOS DESAFIOS, 
UNIPESSOAL, LDA Engenhosos desafios, Lda 59.539 FEDER 22.327

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012135
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME BLOCOMED, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
Kits de cirurgia Blocomed, apostando em fatores dinâmicos de 
competitividade e em modelos empresariais inovadores com vista a pr 417.755 FEDER 187.990

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-012084
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME APISGOURMET, LDA Plano de negócios Apisgourmet 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012761
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VISUAL MO AUDIOVISUAIS, LDA Internacionalização de conteudos nacionais para marcas de luxo 676.258 FEDER 306.705

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014690
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CROBEL - INDÚSTRIA DE ETIQUETAS 
LDA

Instalação de uma nova unidade com vista a um mercado internacional de 
rótulos para o sector vinicola 858.063 FEDER 514.838

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-012771

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

COINDU, COMPONENTES PARA A 
INDUSTRIA AUTOMOVEL S.A.

Reforço da capacidade produtiva, produção de novos modelos e 
reestruturação de processos 5.320.269 FEDER 2.207.148

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-013851
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MANUEL DA COSTA CARVALHO LIMA 
& FILHOS LDA Projeto de Internacionalização da Vinhos Norte 283.782 FEDER 142.492

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012085

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AMF, LDA

Internacionalização de duas novas linhas de produtos inovadores da marca 
2WORK4: Linhas Michelin e Tubeless 588.129 FEDER 270.496

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014540
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IBEROELEVA - TÉCNICAS DE 
ELEVAÇÃO S.A. Construção de  Pontes rolantes tipo legos 544.057 FEDER 326.434

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012881
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SHU FASHION, UNIPESSOAL LDA Imelda Secret Qualificação 67.038 FEDER 30.167

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 75

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-02-0752-FEDER-013235
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AGOSTINHO FERNANDES LDA

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados Externos, 
através da realização de feiras internacionais,  realização de Catálogos e 
constantes visitas de prospeção de Mercado. Também Desig 399.430 FEDER 179.743

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013787
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

M. CAMPOS SILVA - ESTOFOS, 
UNIPESSOAL LDA

Dinamização e expansão de mercados externos- através do desenvolvimento 
de novos produtos, participação em feiras internacionais, realização de 
catálogos e um site na internet, na lingua dos mercados 468.028 FEDER 210.613

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-012074
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 5.000.000 FEDER 2.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012065
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 60.000.000 FEDER 30.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-012067
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 15.000.000 FEDER 6.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0651-FEDER-012072

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 88.159.979 FEDER 50.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-012068
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 4.000.000 FEDER 2.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012066
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 20.400.000 FEDER 10.200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-012076
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 3.400.000 FEDER 1.700.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012086
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia 35.714.286 FEDER 25.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013456
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CLINIFAR - PRODUTOS CLÍNICOS E 
FARMACEUTICOS S.A. Inovação organizacional e otimização da utilização de TIC 201.715 FEDER 91.672

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012687
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CRIAMONTEX -MALHAS E 
CONFECÇÕES LDA Projeto Inovar Criamontex 605.214 FEDER 363.953

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015094
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CALÇADO SAMBA, S.A. SEMPRE A INOVAR, PORQUE O CALÇADO É A NOSSA PAIXAO! 357.141 FEDER 179.210

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015011

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APCOR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE CORTIÇA Intercork III - Campanha Internacional da Cortiça 7.847.123 FEDER 6.670.055

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012983

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GRANORTE-REVESTIMENTOS DE 
CORTIÇA, LDA Inovação e Crescimento Sustentável 774.808 FEDER 348.664

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013638
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ANTÓNIO SANTOS LESSA & 
ASSOCIADOS, LDA Projecto de internacionalização da ASL & ASSOCIADOS LDA. 172.136 FEDER 78.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012626

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ARQUICONSULT - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A. Arquiconsult Global 561.572 FEDER 255.034

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012634

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO POLITECNICO DE 
BRAGANÇA

REDEIPB2015 .: Desmaterialização dos processos de candidatura e de 
requisição de documentos do IPB 1.082.166 FEDER 919.841

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013324
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FÁBRICA DE MÓVEIS PAIS LDA Fábrica de Móveis Pais - Projeto de Internacionalização 167.194 FEDER 78.172

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012705
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EDUBOX, S.A. Interbox Education 354.656 FEDER 159.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-013557

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PLM PLURAL, S.A. Qualificação da PLM 243.378 FEDER 109.520

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013449

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PLM PLURAL, S.A. Internacionalização da PLM 510.864 FEDER 229.889

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013074
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER 
SOLUTIONS, LDA Magnum Cap - Qualificação 213.689 FEDER 99.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012969
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE 
VITIVINÍCOLA, LDA Vinhos do Terroir Alentejano para o Mundo 113.557 FEDER 51.101

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012292
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QUINTA DO ZAMBUJEIRO, 
PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 
VINHOS, UNIPESSOAL LDA

Promover a competitividade de vinhos de qualidade superior da Quinta do 
Zambujeiro, através de uma estratégia sustentada de internacionalização ? 
consolidação e penetração em novos mercados. 151.900 FEDER 68.355

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013356
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AUTENTIPERFECT SOCIEDADE 
IMOBILIÁRIA S. A. Mármores e Granitos de Portugal 325.650 FEDER 146.543

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014524
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CORKART - INDÚSTRIA DE CORTIÇAS, 
S.A.

Aquisição de equipamentos e alteração à unidade industrial para aumento de 
capacidade 980.580 FEDER 588.348

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013788

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DVM GLOBAL, S.A. A qualificação da DVM Global 116.190 FEDER 53.354

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013802

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DVM GLOBAL, S.A. Novos Mercados DVM Global 119.262 FEDER 54.407

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014663

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LUCEMPLAST, LDA LUCEMPLAST-?SMART?POLYMERS 4.751.939 FEDER 3.326.357

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014060
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LUCEMPLAST, LDA LUCEMPLAST - INOVPLASTIC 812.199 FEDER 379.226

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014787
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MAXTIL - TÊXTIL DE MALHAS LDA MAXTIL Inovação2020 233.829 FEDER 116.915

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013185
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BRANDIT - GESTÃO DE 
REPRESENTAÇÕES E MARCAS LDA BRANDIT AROUND WORLD 584.702 FEDER 267.964

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013501

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JOSÉ ANICETO & IRMÃO LDA + internacionalizar 245.570 FEDER 111.247

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012778

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MARFILPE - MÁRMORES E GRANITOS 
S.A.

Projecto Internacionalização_ Entrada em novos Mercados e Canais de 
Comercialização 613.179 FEDER 275.931

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013764
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING, LDA

GLOBAL AES IPME ? Reforço da Internacionalização & posição sólida no 
mercado de navios de grande incorporação tecnológica 644.586 FEDER 293.357

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014965
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NECKMOLDE - MOLDES E 
ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA DO 
VIDRO DE EMBALAGEM LDA NECKMOLDE - GROWING2INNOVATION 700.930 FEDER 490.651

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013009
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LUFADA DE TERNURAS - 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização da marca Baby Gi 275.566 FEDER 124.005

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014040
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) 100 DOÇURAS PASTELARIA, LDA 100 DOçuras Internacionalização 395.105 FEDER 177.797

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013582
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIGIBOOK PRODUTOS DIGITAIS, LDA

Investimento para internacionalização da empresa e seus produtos em novos 
mercados. 151.220 FEDER 68.049

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-013087
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FÁBRICAS J. R. SILVA S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO JRSILVA 302.946 FEDER 136.326

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012320
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA Dream Stand Internacional 442.963 FEDER 199.333

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013291
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BLEACH DESIGN UNIPESSOAL LDA Internacionalização Bleach PT2020 568.425 FEDER 255.791

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013904

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, 
S.A. IMPROVING 282.882 FEDER 127.297

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013033
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MÓDULOGREEN VERTICAL 
SOLUTIONS, LDA Modulogreen - Vertical Solutions Worldwide 499.723 FEDER 226.536

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013572
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PERFUME-ARTE,COMERCIO DE 
ARTIGOS COSMETICOS DO CENTRO 
LDA Perfume Arte - reforço da competitividade e incremento da inovação. 220.486 FEDER 99.218

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013429
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PURE COTTON LDA Pure Cotton Qualificação 126.417 FEDER 56.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012340
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BRANDÃO & SEQUEIRA, LIMITADA Projeto Internacionalização Novos Mercados 169.200 FEDER 76.140

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013964
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SUPREMA ALTITUDE, LDA FPTY - From Portugal to you 337.232 FEDER 151.755

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-012978
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

NATIVE COLORS - GOLF PROJECTS, 
LDA

Promoção da competitividade da Native Golf Services por via da 
internacionalização 135.003 FEDER 60.751

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012380

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IMPRENSA NACIONAL - CASA DA 
MOEDA S.A. INCM 2014-2017 .: Plano de Iniciativas INCM - período 2014-2017 2.588.828 FEDER 1.474.338

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-02-0752-FEDER-013435
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

HIGH SKILLS - FORMAÇÃO E 
CONSULTORIA, LDA Projeto de Internacionalização HIGHSKILLS 2016/2018 279.075 FEDER 125.584

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012800
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GOBIERNA TI PORTUGAL, LDA PPM Coachers 2.0 349.780 FEDER 157.401

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013264
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BOWLIKART - EXPLORAÇÃO DE 
KARTING E BOWLING LDA More Bowl 76.121 FEDER 34.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012739
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PETAPILOT, S.A. Internacionalização da PetaPilot 289.785 FEDER 130.403

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012858
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORBCOM - EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LDA LEGAL MATTERS - Abordagem ao Mercado Europeu e Brasileiro 300.205 FEDER 135.092

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013736

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto KSR, S.A. RC Global Strategy - Internacional 626.663 FEDER 289.592

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012132
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IDONIC LDA Projecto de Qualificação da Idonic 94.078 FEDER 42.335

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012918
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONSUSELL, LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional para 
reforço da presença da empresa em mercados de elevado valor acrescentado, 
valorizando a oferta nacional. 94.050 FEDER 42.323

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013898

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRAL LOBÃO - FERRAMENTAS 
ELÉCTRICAS S.A.

Desenvolvimento de um plano promoção de internacional para reforço da 
presença da empresa no mercado externo valorizando a oferta nacional. 658.168 FEDER 300.703

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 78

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-02-0752-FEDER-013743
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RELIABLE CORK SOLUTIONS, 
UNIPESSOAL LDA Reliable Corks - Internacionalização 242.423 FEDER 109.090

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013854
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS SILVA & TEIXEIRA LDA Internacionalização iStone 139.554 FEDER 62.799

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014745
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS SILVA & TEIXEIRA LDA Inovação Produtiva iStone 1.641.208 FEDER 984.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013872
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS SILVA & TEIXEIRA LDA Qualificação Istone 80.991 FEDER 37.067

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012107

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA 
DE TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA Inovação Organizacional, Ambiente,  TIC e Registo de Marca 92.139 FEDER 43.272

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014066
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RIC.BEL - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA RicBel - Internacionalização 73.645 FEDER 34.577

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013263
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DIOGO DA SILVA MIRANDA DM WorldWide 113.550 FEDER 51.098

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012801

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES 
S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO FSM 2015/2017 117.481 FEDER 52.866

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012805

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES 
S.A. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO FSM 2015/2017 111.748 FEDER 50.287

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012929

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E 
CONFECÇÕES S.A. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO INARBEL 2015/2017 91.800 FEDER 41.310

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014034
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LUXURY DRINKS PORTUGAL - 
COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS, LDA Luxury - Projeto de Internacionalização 121.019 FEDER 54.698

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012668

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LUÍSA ROSAS, UNIPESSOAL LDA LUÍSA ROSAS INTERNACIONALIZAÇÃO 417.120 FEDER 187.704

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013195

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROSONIC - PRODUTOS DE IMAGEM 
E COMUNICAÇÃO S.A. Prosonic - Internacionalização 522.861 FEDER 235.287

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012064
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO, S.A. Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital 88.285.714 FEDER 45.000.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012079
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PORTO UNION, LDA PT Global Consumer Goods 710.050 FEDER 319.523

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012417
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KILTER INTERLININGS, LDA Kilter Interlinings - Internacional 579.255 FEDER 260.665

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013002
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BIFASE, MATERIAL ELÉCTRICO E 
ELECTRÓNICO LDA

Qualificação da oferta e da gestão para reforço da presença nos mercados 
(nacional e internacional) 190.621 FEDER 88.838

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013996

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GUAY - TRADING INTERNACIONAL, 
S.A. Internacionalização da Guay 120.650 FEDER 54.293

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013596
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GUARNIÇÃO LDA

Dinamização e alargamento de mercados externos, através do 
desenolvimento de novos produtos, criação de catálogos, participação em 
feiras internacionais, criação de um site na Internet com os novos pr 195.981 FEDER 88.192

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012956

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DECORPAÇOS - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados Externos, 
através da realização de feiras internacionais, estudos de design e 
desenvolvimento de novos produtos, realização de Catálogos e co 641.333 FEDER 288.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-012897
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A.BARBOSA LDA

Investimentos na Internacionalização da empresa- Realização de Feiras 
Internacionais, Catálogos, visitas de prospeção de mercado, presença na WEB 
e contratção de tecnicos superiores de marketing. Tamb 537.119 FEDER 241.703

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012795

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ALEAL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO 
LDA

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados Externos, 
através da realização de feiras internacionais,  criação e desenvolvimento de 
novos produtos, registo dos mesmos, realização de Cat 668.726 FEDER 300.927

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013222

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FENABEL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO 
LDA

Dinamização e expansão de mercados externos- Design e Desenvolvimento de 
novos produtos para os mercados externos, registo dos mesmos, realização de 
catálogos, realização de site, realização de feiras 336.364 FEDER 151.364

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013452

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAMPOS & FILHOS S.A.

Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design e 
desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados, registo dos 
mesmos, realização de catálogos, participação em Feiras intern 547.607 FEDER 246.423

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013060
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EGESP - GESTÃO DE EMPRESAS, 
ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS, LDA Plataforma digital e consórcio de exportação EGESP 327.542 FEDER 149.726

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-014885

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação EURICO FERREIRA S.A.

Criação de um novo serviço unico no Mundo Selfnet - 5G juntamente com a 
implementação da internet das coisas no mercado nacional 9.063.573 FEDER 4.097.472

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-012730
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARLA SOARES & IVONE PEREIRA, 
LDA Internacionalização da marca Bluf no panorama mundial do setor do calçado 257.925 FEDER 116.066

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012886
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EAGLE DECADE FÁBRICA DE DISCOS 
DE POLIR, LDA Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionalização 471.064 FEDER 215.278

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013995
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADILEVEL - TÊXTEIS LDA Qualificação Organizacional e TIC?s aplicadas à Adilevel 163.519 FEDER 73.584

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013824
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAMA-SETE - TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, LIMITADA INTERNACIONALIZAR PARA CRESCER 152.399 FEDER 68.580

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012840
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VETLIMA-SOCIEDADE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRO-PECUÁRIOS, S.A. Projeto de Internacionalização - VETLIMA 555.207 FEDER 249.843

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012802

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SUMMER CAMP I, S.A.

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de 
competitividade para consolidação da presença ativa do Resort Dolce 
CampoReal no mercado global, mediante a oferta de um conjunto de produt 437.915 FEDER 197.062

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-014245
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RJC - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A. RJC - Soluções industriais para mercado externo 398.895 FEDER 279.227

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000007
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção da Creche do Paim 1.297.916 FEDER 1.103.228

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-06-2012-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA 
CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO 
HEROISMO Remodelação da ETAR de S. Sebastião 154.615 FEDER 131.423

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

M1420-11-6076-FEDER-000415
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 97.761 FEDER 12.465

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000420
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADEIRA LEÃO COMERCIO 
VEICULOS AUTOMOVEIS PEÇAS E 
ACESSORIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 49.489 FEDER 6.310

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000414
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA 
TERESINHA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 22.269 FEDER 2.839

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000418
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, 
SNACK-BARES E ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 296.852 FEDER 37.849

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000416
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 120.661 FEDER 15.384

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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POCI-02-0853-FEDER-012346

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CERÂMIRUPE, CERÂMICAS, LDA Crescimento e Desenvolvimento com Qualificação 121.380 FEDER 54.621

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012527

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO REGIONAL DE 
AGRICULTURA E PESCAS DE LISBOA E 
VALE DO TEJO Balcão_Virtual_DRAPS .: Portal de Serviços/Atendimento Único das DRAPS 1.125.203 FEDER 928.299

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0752-FEDER-013025
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME IONCP, LDA Commodities - Investimento do futuro 335.496 FEDER 150.973

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013519
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TOPGRADE - PACKAGING, 
UNIPESSOAL, LDA. Implementação de unidade de produção 249.234 FEDER 112.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013867

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IDEPA - INDÚSTRIA DE 
PASSAMANARIAS LDA Projeto de qualificação da IDEPA 316.776 FEDER 142.549

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013184
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA Qualificação Amaralsteel 138.757 FEDER 70.298

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014465
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA Inovação Produtiva (Nova Unidade Fabril) 1.189.081 FEDER 886.893

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015122
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CAIXOTARIA - MANUEL COSTA & 
FILHA LDA MACOFIL - Rumo ao futuro! 229.791 FEDER 160.853

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013917
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DEXTER TECHNOLOGIES, S.A.

Reforço, promoção e consolidação internacional da Dexter Technologies, 
através da capacitação empresarial e qualificação. 439.115 FEDER 199.410

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013644
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GOTA, LDA Internacionalização Gota 259.129 FEDER 116.948

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012908

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E 
CONFECÇÕES S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO INARBEL 2015/2017 108.000 FEDER 48.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013376
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TECHWELF, LDA

Fatores internos de competitiidade para intenacionalizar tecnologia 
portuguesa 367.102 FEDER 165.926

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014613
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) 4CORK LDA Nova unidadede tratamento e acabamneto de rolhas de cortiça 676.147 FEDER 473.303

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013803
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARTIPOL-ARTES TIPOGRAFICAS LDA Qualificação Estratégica Artipol 112.386 FEDER 50.574

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012640

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA 
E DESENVOLVIMENTO RURAL Modernização Administrativa @ DGADR 289.216 FEDER 164.708

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012430

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PARQUE ESCOLAR, E.P.E CPDEdu .: Centro de Processamento de Dados da Educação 1.522.378 FEDER 866.995

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012547

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GABINETE NACIONAL DE 
SEGURANÇA (GNS) PANORAMA .: Quadro Situacional Agregado de Cibersegurança 1.901.394 FEDER 1.082.844

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0853-FEDER-013242
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUIDBOX, LDA QUID Box - solução interactiva com televisão e TIC 337.891 FEDER 152.051

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012826
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NEIVATRAD - COMÉRCIO 
INTERNACIONAL, LDA Neivatrad - Sudão e Cabo Verde 88.500 FEDER 39.825

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012772
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BIOTEORIAS - HABITAÇÃO 
ECOLÓGICA, LDA Bioterias - França e Continente Africano 96.800 FEDER 43.560

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-013004

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CPU ARCHITECTS INTERNATIONAL, 
LDA CPU - Criar para Exportar 93.196 FEDER 41.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013297
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TEORIALÍQUIDA - LDA Lenticular ? A STATIC MOVEMENT FOR THE WORLD 116.328 FEDER 52.348

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013207
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CELSTONE S.A. CellStone - O2 329.190 FEDER 150.060

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014471

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FARMI - REPARAÇÕES LDA INOVPROD 3.288.347 FEDER 2.301.843

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013352

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VIDROMECÂNICA - 
METALOMECÂNICA VIDREIRA 
LIMITADA Vidromecanica XXI 343.838 FEDER 154.727

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012327
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

OGY - FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, LDA Projeto de Internacionalização da OGY 46.089 FEDER 21.056

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012642

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA 
GUARDA E.P.E ULSG-D .: ULS Guarda-Digital 1.205.479 FEDER 1.024.657

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-013304
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VINILOURENÇO, LDA Projeto de internacionalização da Vinilourenço, Lda 385.471 FEDER 174.505

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014098

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PRISCA - ALIMENTAÇÃO, S.A. INTERNACIONALIZAÇÃO PRISCA 2015-2017 435.761 FEDER 202.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012987
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HIPERAFRICA LDA Internacionalização com entrada em 10 novos mercados 321.495 FEDER 146.164

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012583
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SKILLS WORKFLOW, LDA Engagement Worldwide 342.005 FEDER 153.902

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013955
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TOMI WORLD LDA TOMI WORLD - INTERNACIONALIZAÇÃO 837.249 FEDER 376.762

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014418
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

C.F.-MOLDES,CENTRO FRESAGEM 
MOLDES LDA

Aquisição de equipamentos para melhoria e inovação da capacidade 
produtiva 829.500 FEDER 497.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013642
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Wineland, Lda. Criação de empresa exportadora de vinhos nacionais 239.674 FEDER 107.853

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-011920
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CAPTEMP, LDA CAPTEMP QUALIFICAÇÃO 102.390 FEDER 48.138

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012872
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLASTDIVERSITY - COMÉRCIO DE 
ARTIGOS DE PLÁSTICO LDA

Reforço do processo de internacionalização e reconhecimento internacional 
de marca e empresa 138.435 FEDER 62.296

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013031

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E 
CORTE DE PAPEL, S.A. Trevipapel 2015 - crescer e consolidar no exterior 107.996 FEDER 48.598

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013663
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SKETCHPIXEL - MULTIMÉDIA E 
VISUAL EFFECTS LDA Internacionalização de tecnologia Holografica e de RA 142.608 FEDER 64.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013574

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ÁGUA DO FASTIO - COMÉRCIO E 
ENGARRAFAMENTO DE ÁGUAS 
MINERAIS S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
água mineral natural de marca própria registada - FASTIO e CAMPILHO, 
apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em mode 462.798 FEDER 208.259

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013556

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ÁGUA DO FASTIO - COMÉRCIO E 
ENGARRAFAMENTO DE ÁGUAS 
MINERAIS S.A.

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização, visando a 
conquista de uma presença fortemente dinâmica no mercado internacional, 
tendo como base a promoção e venda de água mineral natur 204.808 FEDER 92.164

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-014414
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ELECTROCELOS - SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS E COMUNICAÇÕES 
DE BARCELOS S.A. Fabrico Único de Automatismos Portas&Portões 1.690.635 FEDER 1.014.381

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013306

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ELECTROCELOS - SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS E COMUNICAÇÕES 
DE BARCELOS S.A. Jaguar, Lince & Lion 113.099 FEDER 56.604

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013341

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ELECTROCELOS - SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS E COMUNICAÇÕES 
DE BARCELOS S.A. INTERNACIONALIZAR PARA CRESCER 171.480 FEDER 79.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012635

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO 
MINHO, E.P.E. DEMOTEC2020 .: Desmaterialização e Modernização Tecnológica da ULSAM 2.493.500 FEDER 2.119.475

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-012030
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COOLSIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
LDA Internacionalização da plataforma SIS 374.395 FEDER 168.478

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013873
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FAVORITARGET - UNIPESSOAL LDA Internacionalizaçao da empresa 358.184 FEDER 161.905

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-012803
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ARGULÓGIS LDA Internacionalização da Airmet (Argulogis, Lda) 512.250 FEDER 230.512

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-013366
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GLOBALSEVEN, LDA Projeto Empresarial Criativo e Inovador de Qualificação 177.492 FEDER 79.871

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014255
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GRÁFICA CALIPOLENSE, S.A.

Novos Produtos, Menos Recursos, Mais Flexibilidade e Automatização para 
uma competitividade acrescida a nível Ibérico 2.710.631 FEDER 1.626.378

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012128

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOLZAIMA-EQUIPAMENTOS PARA 
ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Projeto de internacionalização da empresa 691.150 FEDER 311.018

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013887

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JMS - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO 
HOSPITALAR, S.A. Projecto Internacionalização JMS 2020 354.478 FEDER 159.515

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013710
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BARÃO DE VILAR - VINHOS S.A. Promoção Internacional vinhos DOC 336.015 FEDER 151.207

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013051

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

I. F. T. - COMÉRCIO INTERNACIONAL 
ALIMENTAR, S.A. Qualificar para reforçar presença em mercados externos 237.303 FEDER 107.730

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013050

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

I. F. T. - COMÉRCIO INTERNACIONAL 
ALIMENTAR, S.A. Reforço de presença nos mercados externo 158.698 FEDER 71.414

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013323
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LIGHT WEAR - REPRESENTAÇÕES 
TEXTEIS LDA Light-export 419.760 FEDER 188.892

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013951
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FESTA FRANCA CONSULTORIA E 
FORMAÇÃO UNIPESSOAL LDA Projeto de Internacionalização da TREMA 113.568 FEDER 51.105

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014493
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ANTÓNIO ALMEIDA, CORTIÇAS, S.A. AAC - Ambition to Grow 2020 1.968.500 FEDER 1.181.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015024

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DAS SERRAS DE 
MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA Internacionalização da marca Montanhas Mágicas® 390.592 FEDER 332.003

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012020

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA 
DE TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de Marketing 485.938 FEDER 219.656

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012242

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EBANKIT-OMNICHANNEL 
INNOVATION, S.A. Extensão e Afirmanção em Mercados Internacionais 506.805 FEDER 228.062

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-012225
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VAZ PINTO MENDES, UNIPESSOAL 
LDA

Internacionalização da VPM através da captação de investimento externo e da 
prestação de serviços nos mercados-alvo 91.729 FEDER 41.278

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013561
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

B. S. L. - COMÉRCIO INTERNACIONAL 
S.A. Projeto de internacionalização da BSL 249.328 FEDER 112.198

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014424
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JARDIM HOTEL SANTA MARINHA, 
LDA

Novo equipamento Hoteleiro com inovação ao nível da diversificação do 
produto e internacionalização se serviço transacionável 1.870.351 FEDER 1.122.210

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012683

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AUTO RIBEIRO LDA Internacionalização Sustentada e Qualificada da AR 407.382 FEDER 186.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013789
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AM LIVE, UNIPESSOAL LDA Internacionalização da industria criativa portuguesa 365.671 FEDER 166.518

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013164
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

APOIO XXI - CENTRO DE APOIO 
PSICO-PEDAGÓGICO LDA REFORÇO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 414.005 FEDER 186.302

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013881
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RISCOS D'MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização de Riscos D Mobiliário 162.400 FEDER 73.080

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012926
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARMORES E CANTARIAS DO 
CORONADO LDA Qualificação Mármores do Coronado 159.592 FEDER 80.052

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014464
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARMORES E CANTARIAS DO 
CORONADO LDA Inovação Mármores do Coronado 948.576 FEDER 664.003

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014743
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALFACAR-CARTONAGEM LDA

Reforço da capacidade produtiva, mudança instalações e alteração layout 
produção 1.240.207 FEDER 868.145

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012322
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ZEFERINO & FERNANDES, LDA Internacionalização Zeferino&Fernandes 393.325 FEDER 176.996

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013446
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MI CASA ES TU CASA-SOURCING & 
TRADING, LDA MI CASA ES TU CASA - ECO BRAND 651.967 FEDER 297.839

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012902
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOLINHAS-ACABAMENTO DE FIOS, 
LDA Crescimento sustentado da Solinhas através da Internacionalização 133.678 FEDER 60.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013674
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEVSTA - PAPER & TECNOLOGY LDA Reforço Processo de Internacionalização da Nevsta 284.661 FEDER 128.097

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012980
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MIGUEL ANTUNES FERNANDES, 
UNIPESSOAL LDA Lançamento e Expanção Internacional da Marca LASA HOME 897.430 FEDER 403.844

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013168
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NDBIM, UNIPESSOAL LDA Internacionalização ndBIM 160.001 FEDER 72.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012184
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FUNDERATOR Qualificação Funderator 410.853 FEDER 184.884

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013842
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TÊXTEIS MASSAL LDA TÊXTEIS MASSAL ? Plano de internacionalização 2015 / 2017. 137.073 FEDER 66.373

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014451

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CCILC - CÂMARA DE COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LUSO COLOMBIANA PROINTER + 696.717 FEDER 592.209

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-014780
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

KARMANN - GHIA DE PORTUGAL - 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO DE 
CAPAS LDA Novos projetos em parceria 2.006.578 FEDER 1.203.947

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 84

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

CENTRO-02-0752-FEDER-012180
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CONMARFEL II - SOLUÇÕES 
HABITACIONAIS, LDA Conmarfel II - Internacionalização 684.650 FEDER 308.093

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011857
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) APROVEITA AGORA LDA AproveitaAgora Europa 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012788
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GERMILTRANS - TRANSPORTES 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS LDA GERMILTRANS - Mopdernização da gestão operacional e administrativa. 93.016 FEDER 41.857

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-012725
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A. NEOPARTS a exportar 378.981 FEDER 173.058

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013720
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CONSTRUÇÕES SEBASTIÃO OLIVEIRA 
LDA Desenvolvimento da atividade e penetração em novos mercados 197.478 FEDER 88.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011980
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SHU FASHION, UNIPESSOAL LDA Imelda Secret Internacionalização 388.298 FEDER 175.873

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012899
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FLIGHT DYNAMICS, LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FLIGHT DYNAMICS [2015-2017] 361.640 FEDER 162.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013015
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FLIGHT DYNAMICS, LDA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA FLIGHT DYNAMICS [2015-2017] 103.440 FEDER 46.548

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014718

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MULTIBORRACHA - ACESSÓRIOS DE 
BORRACHA E PLÁSTICOS LDA Novos produtos 5.660.734 FEDER 3.962.514

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012944
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

GLOBAL EYE - CONSULTORES DE 
GESTÃO, UNIPESSOAL LDA Olhar Global sobre o Mundo Rural 441.117 FEDER 198.503

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012057

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PARRAS VINHOS - PRODUÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL LDA Vinhos para o Mundo 161.167 FEDER 72.525

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013594
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas O MERCADOR ESTRANGEIRO, LDA O Mercador (ME) - marca exclusiva e distintiva nos mercados internacioanis 282.598 FEDER 127.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013471

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FÁBRICA DE TECIDOS DE VIÚVA DE 
CARLOS DA SILVA AREIAS & CA S.A. Capacitação Internacional da Felpos BomDia 268.372 FEDER 120.768

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013707

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SCHMIDT LIGHT METAL, FUNDIÇÃO 
INJECTADA LDA SLMINT2016 140.600 FEDER 63.270

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013664

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SCHMIDT LIGHT METAL, FUNDIÇÃO 
INJECTADA LDA COMPET2015 690.998 FEDER 311.277

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012712
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EUROMODAL-SOCIEDADE DE 
REPRESENTAÇÕES LDA Qualificação, Internacionalização e Inovação - 2019 216.955 FEDER 97.630

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012182
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ZEFERINO & FERNANDES, LDA Zeferino & Fernandes Estruturas Modulares Madeira 344.300 FEDER 154.935

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012737

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CIPADE-INDUSTRIA E INVESTIGAÇÃO 
DE PRODUTOS ADESIVOS S.A. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA CIPADE [2015-2017] 291.415 FEDER 131.137

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014425
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EPOLI-ESPUMAS DE POLIETILENO 
S.A. EPOLI2020 1.470.695 FEDER 735.348

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014071
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FOCOR-PRODUTOS QUIMICOS S.A. REQFOCOR - Requalificação da FOCOR para melhor prestação no mercado 212.105 FEDER 95.447

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013544
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADVANCED CYCLONE SYSTEMS, S.A. INTERNACIONALIZAÇÃO ACS 843.424 FEDER 381.526

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013361

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J. PINTO LEITÃO S.A. Expansão da atividade internacional 507.670 FEDER 228.452

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012940
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LAPA STUDIO, LDA

Lapa 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Crescimento e 
Internacionalização 329.392 FEDER 148.227

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013302

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

QUICKCODE - COMÉRCIO DE MODA 
INTERNACIONAL, S.A. Quick-Export 456.911 FEDER 205.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014104
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XPERIMENTAL BRAND, LDA

Xperimental 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Crescimento e 
Internacionalização 256.019 FEDER 115.208

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014959

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FERNANDO FERRO & IRMÃO S.A. Nova fábrica e novo processo de fabrico na Fernando Ferro & Irmão 3.946.120 FEDER 2.368.284

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013834
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOPORMETAL-SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE METAIS LDA Internacionalização 679.415 FEDER 308.416

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011877
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SAFEMOBILITY - TRANSFORMAÇÃO 
DE VEÍCULOS ESPECIAIS, 
UNIPESSOAL LDA Teclife - Internacionalização 942.414 FEDER 426.910

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012228
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ENGING - MAKE SOLUTIONS, LDA EMS Internacionalização 138.302 FEDER 62.236

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012752
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DESTILARIA LEVIRA, LDA

Inovação na tecnologia de produção, por retificação de aguardente bagaceira 
(com revalorização de tartaratos) e refinação de óleo de grainha de uva, 
sustentada numa nova abordagem de marketing. 1.578.699 FEDER 1.105.089

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012537

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DE PROTECÇÃO 
SOCIAL AOS TRABALHADORES EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS (ADSE) ADSE Mais e Melhor .: Evolução dos Sistemas de Informação da ADSE 2.496.000 FEDER 1.421.472

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012508

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA 
DO CONSELHO DE MINISTROS

PCM Portal de Serviços .: Modernização e Capacitação - PCM Portal de 
Serviços 261.445 FEDER 148.893

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0752-FEDER-012974

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BOLDINT, LDA PEPME - Projeto de Expansão para os Mercados Externos 325.540 FEDER 147.189

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013365
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RITA ISABEL FERNANDES, 
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização RITA IF - CtrlIT/Serviços de Consultoria Tecnológica e de 
Gestão 290.143 FEDER 131.638

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014890
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COPEFIPART - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPONENTES 
ELECTROMECÂNICOS, S.A. Inovação focada na internacionalização e na competitividade 707.000 FEDER 353.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013355

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COPEFIPART - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPONENTES 
ELECTROMECÂNICOS, S.A. Aumento da eficiência prestando um melhor serviço ao cliente 333.781 FEDER 160.970

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013345

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COPEFIPART - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPONENTES 
ELECTROMECÂNICOS, S.A. Consolidação e crescimento 240.660 FEDER 108.297

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014680
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VALVER PORTUGAL, UNIPESSOAL 
LDA Nova fábrica VALVER Portugal 2.227.692 FEDER 1.559.385

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013890

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FABRISCAPE-FÁBRICA DE ESCAPES 
PARA AUTOMÓVEIS, LDA

Fabriscape 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Inovação, Qualidade 
e Expansão 913.323 FEDER 410.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013845

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FABRISCAPE-FÁBRICA DE ESCAPES 
PARA AUTOMÓVEIS, LDA

Fabriscape 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Inovação, Qualidade 
e Expansão 947.075 FEDER 426.184

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0651-FEDER-011910
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME LINKLAB, LDA Criação de uma nova empresa empreendedora - LinkLab 87.063 FEDER 60.944

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012208
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INDÚSTRIA DE CARNES DA 
GÂNDARA LDA Aquisição de competências internacionais 115.550 FEDER 51.998

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013052
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AGPL, LDA Internacionalizar AGPL 45.160 FEDER 20.322

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013777
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ACTIVE AEROGELS, LDA AEROINT 164.598 FEDER 74.069

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012838
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NORMOLDE 2 - ENGENHARIA E 
PROJETO DE MOLDES, LDA

Qualificação da NORMOLDE 2 através do Capital Humano, da Economia Digital 
e da Certificação da Qualidade 53.959 FEDER 24.781

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012183
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA Dreamelement Metalic Structures 314.300 FEDER 141.435

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012523

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA

DP-PIND .: Aplicação Informática para a gestão de Processos Individuais dos 
Militares 302.043 FEDER 172.013

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-011841
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

STOCKSENSOR - COMÉRCIO 
EQUIPAMENTO SEGURANÇA,S.A.

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de Marketing e 
Organizacional 648.100 FEDER 292.845

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014799
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOUSA'S, VIEIRA & VELOSO LDA SVV - Projeto de Inovação Produtiva 111.119 FEDER 66.671

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012109

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ENTIDADE DE SERVIÇOS 
PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, I.P.

Compras Públicas e Faturação Eletrónica .: Gestão centralizada das compras 
públicas e Programa de Implementação da Fatura Eletrónica na Administração 
Pública (FE-AP) 8.173.666 FEDER 4.654.903

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013454
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FRUSANTOS - FRUTOS 
SELECCIONADOS, S.A. FruSantos Internacionalização 425.628 FEDER 193.022

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013897
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. WAVECOM +INTER - Consolidação da internacionalização 402.831 FEDER 182.920

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012757
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARTFAZIUM - ENGINEERING, LDA ARTNOVION GLOBAL 222.011 FEDER 99.905

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012759
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARTFAZIUM - ENGINEERING, LDA ARTNOVION Innovation 360 75.365 FEDER 33.914

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012216
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LOMA EUROPA - COSMÉTICOS, LDA Modernização tecnológica e criação de novo produto 115.533 FEDER 51.990

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011866
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A.J.AGUIAR COMERCIO GERAL LDA Internacionalização de A.J. Aguiar 188.738 FEDER 84.932

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012071
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WIRE MAZE - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A. WirExport 225.060 FEDER 101.277

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014415

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AICC - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E 
COMERCIAL DO CAFÉ PORTUGUESE COFFEE HUB 225.789 FEDER 191.921

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013545
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ENIGMA VIRTUAL, LDA Projeto de internacionalização da empresa 273.905 FEDER 123.257

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013317
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GOGLOBAL - CONSULTORIA DE 
GESTÃO, LDA Internacionalização da GoGlobal 327.474 FEDER 161.869

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013981
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CHURCHILL GRAHAM LDA Promoção e Divulgação Vinho CHURCHILLS 160.878 FEDER 72.395

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014519
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ENC BIOENERGY, LDA

WASTEVALUE - Produção de óleos com baixo teor de acidez a partir de fontes 
de resíduo: Matérias-primas para a produção de biocombustíveis. 386.687 FEDER 232.012

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013668

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SILVINO LINDO - IBÉRICA, S.A.

Qualificação da empresa ao nível de certificações, comunicação e laboratório 
para potenciar a internacionalização 244.544 FEDER 115.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013770
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NIBBLE - ENGENHARIA LDA NIBBLE - Internacionalização II 82.925 FEDER 37.316

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013771
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TAJISERVI - MÁQUINAS DE COSTURA 
E BORDADOS, S.A. Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade Internacionalização 153.290 FEDER 69.842

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100262
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ADELAIDE MARIA VIEIRA SOZINHO Remodelação e reactivação das instalações da antiga Padaria Ponta do Muro 206.253 FEDER 99.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014068
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VISA OESTE, COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE SEGURANÇA LDA Projeto de Internacionalização VisaOeste 130.987 FEDER 58.944

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012743

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FERREIRA DA SILVA - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO, S.A.

Promover a competitividade no que respeita a produtos nacionais (maçã e 
pera Rocha), em particular sustentar e alargar a estratégia de 
internacionalização da Ferreira da Silva. 183.088 FEDER 82.390

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014426

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TULITAL - TURISMO DO LITORAL 
ALENTEJANO LDA REQUALIFICAÇÃO (INCLUINDO AMPLIAÇÃO) DO HOTEL DOM VASCO 4** 3.885.798 FEDER 2.331.479

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013203
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GUMELO LDA Projeto de Internacionalização Gumelo 182.867 FEDER 82.290

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013320
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

COOPERATIVA AGRICOLA DE 
VIDIGUEIRA CRL Projeto de internacionalização da Adega Cooperativa de Vidigueira 250.628 FEDER 112.782

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013362
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME NTW - WEB TECHNOLOGY, LDA Informação georreferenciada multi-fonte 300.190 FEDER 135.086

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012921
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HWH - HEALTH AND WELLNESS 
HOLIDAYS, UNIPESSOAL LDA TripforWellness (.com) 110.875 FEDER 49.894

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000373
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 56.387 FEDER 7.189

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000375
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADEIRA CASH - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES E FLORES 
DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 427.579 FEDER 54.516

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000372
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E 
AFINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 8.786 FEDER 1.120

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000368
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade WILLIAM HINTON & SONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 133.394 FEDER 20.100

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-03-0752-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA 
DO HEROISMO AZORES ATLANTIC HUB 304.380 FEDER 258.723

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000371
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 867.511 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-03-0651-FEDER-100366
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Eunice Dora da Silveira Tavares de 
Melo

Projeto empresa operadora marítimo-turística e animação turística na Ilha 
Terceira 300.000 FEDER 142.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013426
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MACHADO PINTO & CA LDA Projeto de Internacionalização Machado Pinto 127.350 FEDER 57.308

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014909
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INTERHIGIENE -INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LDA Novo estabelecimento - Modernização e Internacionalização 2.116.572 FEDER 1.272.241

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012624
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

4TEAMS - ADVERTISING & 
MERCHANDISING, LDA Liderança Mundial no Merchadising Desportivo 147.259 FEDER 66.267

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014217
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

4TEAMS - ADVERTISING & 
MERCHANDISING, LDA

Reforço da Capacidade Produtiva para a Liderança Mundial no Merchadising 
Desportivo 334.683 FEDER 202.058

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012765
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

4TEAMS - ADVERTISING & 
MERCHANDISING, LDA Qualificação e Inovação para a Liderança Mundial no Merchadising Desportivo 161.000 FEDER 73.908

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012678

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ALBERTO DIAS BARBOSA LDA

Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design e 
desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados,  realização de 
catálogos, participação em Feiras internacionais, visitas d 516.833 FEDER 232.575

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013536

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FABRICA DE TECIDOS DE VILARINHO 
LDA Projeto de Internacionalização FTV 150.060 FEDER 67.527

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012188

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANITEX - LARBRINCA IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ANITEX 2015/ 2017 431.113 FEDER 197.489

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013343

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMPANHIA GERAL DA 
AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO 
DOURO S.A. Desenvolvimento do mercado asiático e consolidação dos mercados europeus 333.591 FEDER 150.116

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012713
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BALSI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 
UNIPESSOAL, LDA Projeto de internacionalização BALSI 418.239 FEDER 197.502

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-011793

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto OITO EM PONTO, S.A. OITOEMPONTO WORLD WILD 336.771 FEDER 151.547

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013882
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OLICARGO-TRANSITARIO, S.A.

Reforço da capacidade de organização e gestão da empresa para 
melhoramento do setor dos transportes e da logística. 612.310 FEDER 275.539

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012729
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SISBAUTEN LDA

A empresa Sisbauten pretende alargar a sua área de atuação a mercados 
internacionais, introduzindo inovação tecnológica nos seus produtos, mas 
privilegiando as mesmas bases: representação exclusiva de 365.254 FEDER 164.364

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013027
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUANTAL, S.A.

InterQuantal ? Novos produtos, Novos Mercados ? superior especialização e 
maior valor acrescentado 1.660.514 FEDER 830.257

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012696

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto M.A.SILVA-CORTIÇAS LDA Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional 483.170 FEDER 226.017

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012341
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARTSHOES - INDÚSTRIA DE 
CALÇADO, LDA ART SHOES - GOING OUT 615.935 FEDER 281.104

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014223
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) REBELO - ARTES GRÁFICAS LDA Unidade industrial Rebelo Artes Gráficas 1.543.325 FEDER 929.389

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013724

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AUTOMATIZADORA - 
TRANSFORMAÇÃO DE METAIS S.A. Projeto Internacionalização da ATZ 151.594 FEDER 68.217

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013420
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MOVING SOMETHING LDA Moving Something - Estratégia de Internacionalização 367.200 FEDER 165.240

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015199
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SINEPOWER - SOCIEDADE DE 
CONSULTORIA E PROJECTOS DE 
ENGENHARIA ELECTRÓNICA LDA Impulso da capacidades produtiva 136.179 FEDER 81.707

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0550-FEDER-012256

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

ISIGE ULisboa .: Integração dos Sistemas Integrados da Gestão das Escolas da 
Universidade de Lisboa 2.886.000 FEDER 1.643.577

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-02-0853-FEDER-012323
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CENTRO DE MEDICINA 
LABORATORIAL GERMANO DE 
SOUSA, S.A. Tecnologia e Flexibilidade para um Novo Modelo Centrado no Cliente 138.658 FEDER 62.396

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012357

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E 
ADUANEIRA

ASP .: Alfândegas sem papel - Reengenharia, reajustamento e 
interoperabilidade dos sistemas nacionais 2.228.747 FEDER 1.269.271

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0752-FEDER-011737

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FUNDAÇÃO EUGENIO DE ALMEIDA Vinhos e Azeites Autênticos do Alentejo 496.673 FEDER 223.503

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012749
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ANTÓNIO GALEGO & FILHOS - 
MÁRMORES, S.A. Innovation in natural stone products 877.000 FEDER 526.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013001

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGREMARCO - CONSTRUÇÃO CIVIL, 
LDA Diversificação dos mercados internacionais da AGREMARCO 1.015.816 FEDER 460.291

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013529
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JAIME ALBERTO LDA Investimento em TICs, Economia digital e formação profissional 119.300 FEDER 54.119

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013744
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AQUIMAR-MARMORES DE CUMIEIRA 
LDA Aquim@r STONE - Internacionalização da Pedra Portuguesa 202.372 FEDER 91.067

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012880
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LUX EXPERT LDA

Criação e internacionalização de uma marca de sapatos para o mercado dos 
Estados Unidos 168.080 FEDER 75.636

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014981

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INTERMOLDE-MOLDES VIDREIROS 
INTERNACIONAIS LDA iProcessApp - Abordagem Processo Integral na produção de moldes para vidro 3.147.106 FEDER 2.202.464

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012134
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DESTILATUM - DESTILARIA 
PORTUGUESA, LDA Destilatum - Internacionalizar 396.353 FEDER 178.359

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013835
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LEEMANTRADE LDA

Reforço da Internacionalização da empresa, procurando promover o aumento 
das exportações, através da participação em novas feiras de referência para o 
setor a nível mundial e da aposta em marketing di 191.677 FEDER 86.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-011945
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MIGUEL LOURO LDA Miguel Louro Wines - International Market 159.795 FEDER 71.908

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012270

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA SGMAISC .: A SGMAI ao Serviço do Cidadão 1.131.600 FEDER 930.119

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0752-FEDER-012136

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CICLO-FAPRIL - INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS S.A.

Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional para a 
diversificação de mercados 481.350 FEDER 216.608

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012223

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLCER - MOLDES E 
EQUIPAMENTOS CERÂMICOS, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Reforço da competitividade e processo de internacionalização 115.363 FEDER 51.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013684
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VISOUND ACÚSTICA, S.A. VICOUSTIC WORLDWIDE 2.0 371.400 FEDER 167.130

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011885
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ENJOYSAPPHIRE UNIPESSOAL- LDA Projeto de internacionalização da Sapwise 287.707 FEDER 151.744

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013659

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SYSADVANCE - SISTEMAS DE 
ENGENHARIA S.A. MarketSys 338.010 FEDER 152.105

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013371
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FASTINOV, S.A.

A FASTinov é uma startup da Universidade do Porto, que pretende transferir 
tecnologia da área da saúde, sendo os seus principais produtos Kits de 
resposta rápida para avaliação de susceptibilidade aos 250.300 FEDER 112.635

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-012938
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ANDORINE, LDA Andorine 197.775 FEDER 89.652

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013234
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BLEND WITH US - EVENTS & 
TOURISM, UNIPESSOAL LDA

Conceção, promoção e produção de wine tours nas várias regiões vitivinícolas 
de Portugal 148.404 FEDER 66.782

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013305
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SENSYS SOLUTIONS, ENGINEERING 
AND SYSTEMS, S.A. International SENSYS 877.985 FEDER 401.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013564
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CVA ELECTRONICA-FABRICA DE 
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ LDA

Projeto de Internacionalização - CVA Eletrónica Fábrica de Equipamento de 
Som e Luz Lda 442.418 FEDER 199.088

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013871
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DIAS RUIVO,CURTUMES E 
PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA NewDR - Modernização organizacional para otimização de competências 159.806 FEDER 71.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013741
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INATUSCONCEPT - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE DERIVADOS DE 
MADEIRA, UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Inatus 486.415 FEDER 226.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013327
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MANUAÇO - MANUTENÇÕES 
METÁLICAS, UNIPESSOAL LDA Reforçodas capacidades de organização e gestão da empresa 122.309 FEDER 55.039

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012195
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAFINVEST - COMÉRCIO 
INTERNACIONAL DE VESTUÁRIO LDA Objectivo 14 milhões de euros ano: 2018 430.442 FEDER 200.090

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-011775

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EMPRESA INDUSTRIAL SAMPEDRO, 
S.A.

Plano de Internacionalização da Sampedro para o horizonte temporal 2015-
2017 424.622 FEDER 191.080

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100240
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VICTOR MANUEL DIAS FERNANDES

Remodelação de edifício devoluto para instalação de casa de campo, freguesia 
de Urzelina, São Jorge 522.025 FEDER 270.699

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000363
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

3S-SOCIEDADE DE SISTEMAS E 
SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 30.793 FEDER 3.926

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000366
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 110.193 FEDER 16.174

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000365
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade PAPÉIS CARREIRA - MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 16.894 FEDER 2.154

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000362
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

M.S.B. - ARQUITECTURA E 
PLANEAMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 28.806 FEDER 3.673

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000360
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 45.413 FEDER 7.238

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0752-FEDER-013402
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CCENERGIA, AUDITORIA E 
CONSULTORIA ENERGÉTICA LDA Primeira fase do processo de internacionalização da CCEnergia 415.342 FEDER 202.053

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012946
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RISCA GRANDE, LDA

A Risca Grande pretende, com este projeto, reforçar a sua presença, a sua 
marca e a sua competitividade nos mercados internacionais. 169.847 FEDER 76.431

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011008
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FRISERPA - EQUIPAMENTOS DE 
HOTELARIA LDA Estratégia de Marketing Digital Global (360) 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011019
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

INTERGUADIANA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CONGELADOS LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a Norma 
ISO9001 13.200 FEDER 9.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012907
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FAIRFRUIT PORTUGAL, UNIPESSOAL 
LDA

Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização através da 
aposta em fatores imateriais de competitividade, com vista a potenciar o 
aumento da sua base e capacidade exportadora que viabi 511.095 FEDER 229.993

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0853-FEDER-011446
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

BIQUÍMICOS - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS, UNIPESSOAL 
LDA Inovação na gestão de dados 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-011288
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FISIOTERAL - FISIOTERAPIA E 
REABILITAÇÃO DE ALJUSTREL, LDA Internacionalização de Serviços de Medicina Física e de reabilitação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011222
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MECREN, LDA Implementação de Sistema de Qualidade de acordo com a NP EN ISO 9001 6.900 FEDER 5.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012933
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FAIRFRUIT PORTUGAL, UNIPESSOAL 
LDA

Reforço da capacitação empresarial, através da aposta em fatores imateriais 
da competitividade, com vista a potenciar o aumento da sua capacidade de 
resposta no mercado global e, por conseguinte, uma 296.340 FEDER 133.353

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011578
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ELECTRO-PLANICIE LDA Qualidade e Comunicação Electro Planicie 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010900
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CANELAS IRMÃOS - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS ALIMENTARES E 
BEBIDAS, LDA Canelas Irmãos Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011196
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ANTONIO MANUEL DE ABREU 
PALMINHA Serviços Consultoria Gestão e Inovação 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011115
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AZEVINHO CAMPESTRE UNIPESSOAL 
LDA Gestão e Conhecimento tecnologico 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-011039
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TEMOS TALENTOS - ENSINO E 
FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA TEMOS TALENTO INTERNACIONAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-011303
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MAINFERAL, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios da empresa Mainferal Unipessoal, Lda. 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-011169
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TRANS LOUVOR - TRANSPORTES DE 
MERCADORIAS, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios da Trans Louvor - Transportes de Mercadorias, Unipessoal 
Lda. 16.250 FEDER 12.188

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-011116
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AROMA DO CAMPO - PRODUTOS 
PARA AGRICULTURA, UNIPESSOAL, 
LDA AROMA DO CAMPO: exportação 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011381
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME M A LOPES D'AVO LDA

Desenvolvimento de instrumentos de comunicação ambiental - declaração de 
carbono para promover estratégias de baixo teor de carbono 6.000 FEDER 4.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-011513
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EARTHBEHAVIOUR - UNIPESSOAL 
LDA

Desenvolvimento de Site com área reservada para a empresa 
EARTHBEHAVIOUR 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011147
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ANDRÉ CANHA, UNIPESSOAL LDA Inovação Organizacional - André Canha 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010892
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME AMORES DE TÓQUIO LDA Plano de Negócios Amores de Tóquio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010859
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LUSUCATAS, LDA Lusucatas e o mercado extracomunitario 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010907
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ACERCA DO UNIVERSO, UNIPESSOAL 
LDA Vale Empreendedorismo Universo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-010731
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) BITCLIQ, LDA

TransMonitor - Plataforma electrónica para apoio à gestão e monitorização de 
contratos de transporte público de passageiros. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-010810
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado ULTRANSUL - TRANSPORTES LDA Implementação de estratégias de marketing digital 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-011328
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TRENDY INGREDIENT - LDA Trendy Ingredients Empreende 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012153
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MANUEL RODRIGUES FERREIRA S.A. design 322.774 FEDER 145.248

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-010993
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GROWING SEEDS, LDA Internacionalização da empresa Growing Seeds 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000025
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

MEDINSULAR - AJUDAS TÉCNICAS E 
PRODUTOS ORTOPÉDICOS, LDA Laboratório de fabrico de dispositivos médicos por medida. 45.752 FEDER 19.445

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-011651

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NEIPERHOME, S.A. Internacionalização da NEIPER 383.038 FEDER 172.367

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012894
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JETESETECAR - EQUIPAMENTOS 
AUTO LDA Projeto de Internacionalização Jetesetecar 97.294 FEDER 43.782

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013298
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADC-MOVEIS E ESTOFOS S.A.

Programa Compete 2020 - Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização - Eixo 2 - Aviso 19/SI/2015 312.150 FEDER 140.468

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-011778

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FERREIRA MARQUES & IRMAO S.A. Projeto de Internacionalização Topázio 504.984 FEDER 227.243

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011985
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RBN - COSMETICS, LDA

Produtos Cosméticos de LUXO Vendidos sob a Marca Própria RIBBON® 
totalmente Concebidos, Desenvolvidos e Fabricados em Portugal 547.524 FEDER 250.430

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011693
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEXT LIGHT, LDA Internacionalização da marca e produtos Next Light 33.000 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013418
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DIGITAL DEVOTION - LDA +II (Inovação & Internacionalização) 208.955 FEDER 97.278

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012123

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MARTINS & AZEVEDO LDA Diversificação dos mercados internacionais 179.912 FEDER 80.960

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-011219
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

APVV - APOIO A PRODUTORES DE 
VINHO VERDE UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de dois vinhos monovarietais de alta gama das castas 
Avesso e Azal, com características organoléticas específicas e diferenciadas, 
que representem um produto de valor acrescentado no m 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-012968
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MADE TO LAST, LDA

Capacitação da Empresa Made To Last para a Consolidação da sua Posição 
Exportadora 130.705 FEDER 58.817

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013133
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SERRALHARIA BIFURA LDA SI Internacionalização Bifura 2016-17 188.641 FEDER 89.212

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-011917

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SIROCO-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
ROBOTICA E CONTROLO S.A. Siroco_Qualifica 548.893 FEDER 251.128

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011134
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TERTÚLIA EXÓTICA - UNIPESSOAL 
LDA Inovação no setor restauração 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011337
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

António Manuel Figueiredo Dinis dos 
Santos VINUS_OH 5.500 FEDER 4.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011347
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOMA EFICAZ - UNIPESSOAL LDA

Estudo de Mercado, Identificação de Compradores e Definição de Estratégia 
de Venda - Luxemburgo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010854
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FRIDAYLICIOUS LDA Fast Natas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-011158
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MMSTEEL, LDA A MMSteel no Digital 17.200 FEDER 12.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011103
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Suse Paula Gomes de Pinho SPGP Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011332
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JA ELECTRONICA, LDA Ja-Electronica - Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011391
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WHATMAT, UNIPESSOAL LDA das Whatmat 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011441
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRUPE DOS NÚMEROS 
CONSULTORIA DE GESTÃO LDA DIGITAL TRUPE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011583
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NÚMEROS CORRENTES - SERVIÇOS 
DE GESTÃO UNIPESSOAL LDA Alargar Atividade Económica para os PALOP (Angola) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012276

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE 
EPE PCE .: Processo Clínico Eletrónico 2.999.657 FEDER 1.708.305

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-01-0247-FEDER-011124
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

CLEVERTI TECNOLOGIAS E 
INOVAÇÃO LDA Recrutamento e seleção 20.000 FEDER 8.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-014101
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SANTOS & SEIXO - WINE EXPORT, 
LDA Internacionalização dos Vinhos da Santos e Seixo 193.487 FEDER 87.069

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-011437
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ENTRADA ESSENCIAL UNIPESSOAL 
LDA

Prospeção e captação de novos clientes em mercados externos para a Entrada 
Essencial 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-010862
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO SETENTA E TRÊS MIL E CEM, LDA Novos Transdérmicos Bioadesivos para Libertação Controlada de Fármacos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0651-FEDER-011543
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DISCOVERDESTAK - UNIPESSOAL LDA Discover Destak 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-013368
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RITA ISABEL FERNANDES, 
UNIPESSOAL LDA

Qualificação RITA IF - Serviços de Consultoria Tecnológica e de 
Gestão/Sistema de Gestão Integrada CORP101/SW de BI CtrlIT 89.657 FEDER 40.346

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-011286
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ONCE UPON A HOUSE, LDA Lançamento da Once Upon a House 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-011509
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

ALGAROSA - SOCIEDADE GESTORA 
DE HOTEIS LDA Melhoria da Eficiência Energética no Hotel Alto da Colina 19.207 FEDER 14.406

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-010984
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

TEODORO TEIXEIRA, UNIPESSOAL 
LDA Estratégia de Marketing 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-011427
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ATELIER DO SUL DE PUBLICIDADE 
LDA Consultoria especializda para a apoio à implementação da qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-011319
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SACLA - SOCIEDADE AGRICOLA E 
COMERCIAL LAMEIRA, LDA Internacionalização escandinava dos Citrinos Nacionais 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-011108
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA - 
URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, 
UNIPESSOAL LDA Qualidade e Comunicação ? JSV Urb 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-011310
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

EXPANDIR TEMPO - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA

Consultoria para diagnóstico, planeamento e gestão do plano de marketing de 
serviços de Turismo de Saúde 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-01-0247-FEDER-011387
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

ROLEAR-AUTOMATIZAÇÕES, 
ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES S.A. IntMeteoStation 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-010720
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ZED - RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 
LDA Implementação de ISO 9001 19.990 FEDER 14.993

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-013486
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado A TASTE OF IT, LDA TRU INTELLIGENCE FOR SMART RESTAURANTS AND HOTELS 223.785 FEDER 100.703

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012252
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, 
S.A.

Reforço das Capacidades Imaterias de Competitividade e Projeção 
Internacional da MCM 246.412 FEDER 112.696

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012268
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, 
S.A.

Aquisição de máquinas para produção de novos produtos (novos no mercado 
nacional). Incremento de competências de gestão e marketing. 693.177 FEDER 419.339

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-010834
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

AGE 2 PLAY - CONCEPÇÃO DE 
MOBILIÁRIO URBANO E INFANTIL, 
LDA Colmeia - parque modular Eco Florestal Indoor 19.800 FEDER 14.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-011471
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOLFAESTOFO, LDA Solfaestofo  Internacionaliza 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010784
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SMOOTH PROPOSALS - UNIPESSOAL 
LDA Desenvolvimento de loja on-line smooth proposals 15.950 FEDER 11.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011378
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RUI TAROUCO - CIGARROS 
ELETRÓNICOS, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios da empresa Rui Tarouco - Cigarros Eletrónicos Unipessoal, 
Lda. 15.800 FEDER 11.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013488

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto HENRIQUES & HENRIQUES S.A. Projecto de Internacionalização da Henriques & Henriques S.A. 239.271 FEDER 107.672

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011159
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JG CONSULTADORIA E EVENTOS, LDA JG || Agência de Viagens e Eventos na Era Digital 13.000 FEDER 9.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010903
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ISOTHERMIX, LDA New Home 8.550 FEDER 6.413

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011262
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DSE-DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA 
EDIFÍCIOS LDA DSE Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013240

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MD MOLDES - MANUEL DOMINGUES 
LDA GLOB@L SUPLLY ? MD MOLDES AUTOMOTIVE LIGHTING GLOBAL SOLUTIONS 419.887 FEDER 188.949

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011557
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SUNAITEC, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização do equipamento de captação de energia solar, de elevada 
tecnologia desenvolvido e patenteado pela empresa portuguesa Sunaitec e 
respectivas soluções energéticas complementares 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010908
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FUNGIPERFECT, LDA Fungiplan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011005
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TULAMOVE, LDA MoveOut 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014100
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GPH - LABORATORY SERVICES, LDA Mercados Externos 180.953 FEDER 81.429

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010989
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MONDEGO NETWORKS - SERVIÇOS 
MULTIMÉDIA E EVENTOS LDA O caminho faz-se? Exportando! 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010968
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BLUE ENERGY, LDA REEFS- RENEWABLE ELECTRIC ENERGY FROM SEA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-013326
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LT SPINE CENTER - CIRURGIA DA 
COLUNA, LDA SPINECENTER Internacionalização 225.276 FEDER 101.374

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-011060
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação EMPAKGLASS, LDA

Estudo preliminar para o desenvolvimento de software de simulação de 
conformação de vidro 20.000 FEDER 8.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010668
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POÇAS PEREIRA SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA Monfortinho House 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013078
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOAQUIM GOMES, TEXTEIS LDA Melhorar a competitividade da empresa Joaquim Gomes, Têxteis 194.718 FEDER 88.498

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-010713
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado ROLIBÉRICA LDA Consultoria para a implementação da norma ISO9001 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010688
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DOURADO, DISTRIBUIÇÃO LDA Implementação de Sistema de Qualidade ISO9001 17.800 FEDER 13.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010848
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

JOSE JOAQUIM CORNACHO & 
FILHOS LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001 18.800 FEDER 14.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010650
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SICA - SOCIEDADE INDUSTRIAL E 
COMERCIAL DE AZEITES, LDA

Implementação de Sistema de gestão da Qualidade no âmboto da Norma 
ISO9001 17.860 FEDER 13.395

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011447
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IBERGLOBAL - PROJECTOS 
ELÉCTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, S.A. Nova plataforma Web da Iberglobal 19.700 FEDER 14.775

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-011085
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

LUIS MIGUEL ELIAS LOPES 
LOURENÇO Consulta para arranque de sistema ambiental 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-010735
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

1756 - THE PORTUGUESE WINE 
COMPANY CHINA LDA 1756 Taninos Enológicos 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010608
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PIXELFORMULA - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO LDA PLANO DE ARRANQUE DA PIXELFORMULA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010660
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DOMINIMIX MARKETING SOLUTIONS 
LDA DOMINIMIX WEB 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015108
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOPAIS - COMPONENTES METÁLICOS 
LDA Sopais 2020 641.065 FEDER 384.639

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010635
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EMAJ - ATELIER DE PUBLICIDADE, 
LDA Desenvolvimento de Site Institucional, E-commerce e Marketing Digital 19.350 FEDER 14.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-011570
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CIMAVE-CONSTRUTORA E 
IMOBILIARIA DE AVEIRO LDA Dotar a CIMAVE de meios qualificados 141.765 FEDER 63.794

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010634
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RODOLFO LUÍS, UNIPESSOAL LDA RL 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-010624
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

INFRASUL - CONSTRUÇÕES E 
INFRAESTRUTURAS LDA Estratégia de marketing e marca 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-010702
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) DETRIGO - PADARIA PASTELARIA LDA Investigação Analítica do Processo de Congelação de Broa de Milho 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0853-FEDER-010631
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VITOR SAMUEL & MARTINS LDA Criação e desenvolvimento de marca e estratégia de comunicação 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-010754
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA 
CIDADOURA, LIMITADA QUINTA DA CIDADOURA: MERCADO EUROPEU 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-010657
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

ACOROLA - TINTAS E PRODUTOS 
INDUSTRIAIS, LIMITADA ACOROLA: TINTAS AQUOSAS 18.800 FEDER 14.100

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0247-FEDER-010658
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO GLOBALMAIS, LDA Manutenção e Rentabilidade de Painéis Fotovoltaicos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100238
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MEGASABOR - PADARIA E 
PASTELARIA UNIPESSOAL LDA Modernização Instalações Fabris 166.456 FEDER 54.098

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010648
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AROMA DO CAMPO - PRODUTOS 
PARA AGRICULTURA, UNIPESSOAL, 
LDA AROMA DO CAMPO: UMA MARCA A CRESCER 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010616
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TROPICAL BELIEVERS, UNIPESSOAL, 
LDA Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010617
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ZÉNITE PATAMAR, LDA Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010621
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PRAGMATICOPINIÃO, LDA Business Plan - New world 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-011009
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

VALE DA ROSA - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA AR-ValeDaRosa 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0853-FEDER-010585
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ACOROLA - TINTAS E PRODUTOS 
INDUSTRIAIS, LIMITADA ACOROLA: CRESCIMENTO SUSTENTADO 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-010584
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ACOROLA - TINTAS E PRODUTOS 
INDUSTRIAIS, LIMITADA ACOROLA: historia e experiencia aliada a novos mercados de acção 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010595
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CONFRARIA DA HORTA - COMÉRCIO, 
IMPORT-EXPORT DE FRUTAS E 
PRODUTOS HORTICOLAS, LIMITADA CONFRARIA DA HORTA: Procura de novos mercados 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011539
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GREEN BRIGHT, UNIPESSOAL LDA Elaboração do Plano de Negócios da Green Bright 8.000 FEDER 6.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010902
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

INÊS GONÇALVES & PEDRO 
OLIVEIRA, LDA Empreendedorismo para o futuro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010586
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SURPRISE2YOU, LDA Surprise2You 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013819
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PITÁGORAS - ARQUITECTURA E 
ENGENHARIA INTEGRADAS, LDA Qualificação da atividade da empresa 68.015 FEDER 30.607

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-011015

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PRECIOUS SATURDAY - UNIPESSOAL 
LDA Camport International 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012289
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARATONAS DE LEITURA - 
CONSULTORES EDITORIAIS, 
UNIPESSOAL, LDA Reforço da Internacionalização da Maratonas 226.008 FEDER 101.704

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-010917
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação FERNANDO, LIMA & CA LDA REAL  KIDShoe - Criação de uma nova linha de produto 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010730
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OPTIMALMAKER - UNIPESSOAL LDA OPTIMAL COMERCIAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0651-FEDER-010756
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CARLOS MANUEL GRAVELHO 
CALADO, UNIPESSOAL LDA Solidificação Bases de Negócio e Plataforma de Comunicação 19.625 FEDER 14.719

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-010539
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado JOÃO MANUEL MARTINS LDA

Consultoria para planificação e gestão de novos investimentos para expansão 
da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010591
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) STEP2SUCCESS - UNIPESSOAL LDA step internacionalização 2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011021
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Zoom Notes Lda Zoom 1.0 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010392
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

COURTESYLEGACY - UNIPESSOAL, 
LDA COURTESY LEGACY _ Empreendedorismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010467
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) P DE PAIXÃO, UNIPESSOAL LDA Plano Estratégico de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010496
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HORIZONTE D'EMOÇÕES - AGÊNCIA 
DE VIAGENS UNIPESSOAL LDA Planear e Executar para o Sucesso 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-010445
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

QUIMIJUNO - PRODUTOS QUÍMICOS 
LDA Solventes Alternativos - Safesol 19.800 FEDER 14.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010359
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARISTOMETRIA - UNIPESSOAL LDA O passo certo para o salto futuro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010927
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GLOCALTIM, LDA Glocaltim 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011121
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EMBRACEDEDICATION, LDA Consultoria relativa ao planeamento estratégico e implementação 11.950 FEDER 8.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010465
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FLIPARMU - UNIPESSOAL LDA Plano de negócios e economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-016202
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INFORDIO - UNIPESSOAL, LDA Consultoria, estudos de mercado e prospecção de clientes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010461
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EUROFRENTE - SOCIEDADE 
COMERCIAL DE TEXTEIS S.A. Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010846
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Nuno Gonçalo Costa Inácio Plano de negócios e criação de site com loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010855
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WHITE DETAILS, LDA Início de processo de internacioalização ibérico 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011052
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

REWP - RENEWABLE ENERGY 
PERFORMANCE, LDA Desenvolvimento de Portal com área reservada 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010405
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BAGNO INTERIORES, LDA Elaboração de um plano de negócios para a Bagno Intereiores, Lda. 17.200 FEDER 12.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-010449

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação CADILHE & SANTOS LDA FishFiberLight - Sistemas de iluminação para pesca 20.100 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-010521
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado PEÇA21 LDA PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-011874

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TRANSNIL - INDUSTRIAS, LDA Projeto de Internacionalização - Transnil Indústria, Lda 133.839 FEDER 60.227

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010227
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PLOWINGFIELDS, LDA Plano de negócios incluindo plano estratégico, financeiro e marketing 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010537
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ENTHUSIASTIC & SPLENDID DESIGNS 
UNIPESSOAL LDA Loja On-line - ByMyDesign 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010726
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MARIA DA GRAÇA SIMÕES ALVES DE 
NORONHA MENDES DE ALMEIDA Reforço das competências de gestão da organização MGNMA 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-011097
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PINA & CHITAS, LDA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA: PLANO DE NEGÓCIOS, 
CRIAÇÃO DE WEBSITE e CRIAÇÃO DE IMAGEM CORPORATIVA / MARCA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-010524
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GET HIGH, UNIPESSOAL LDA FLYING AROUND THE WORLD 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010278
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EDGE INNOVATION AVEIRO, 
UNIPESSOAL LDA

Consultoria Estratégica para o Lançamento no mercado de Heaboo -  
Dispositivo autónomo de gestão passiva para correção local do tempo de 
resposta dos circuitos de água quente sanitária, evitando o uso 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010408
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MOVING SOMETHING LDA Mo(o)ving to Sucess - Plano de Negócios e Merketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011440
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VINHOS D. OTÍLIA, LDA Vinhos D. Otília 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010440
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DATA JURIS-DIREITO E INFORMATICA 
LDA Projecto de prospecção e captação de clientes em mercado internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010612
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Ana Margarida Matos Lda Universo Cuidadores 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013407
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SUNLIVE - INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LDA SUNLIVE Internacionaliza 53.765 FEDER 24.194

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-010338

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação QUEIJARIA DA AVELEDA, LDA

Diversificação da gama de produtos por introdução de um novo método de 
maturação de queijo curado. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-010502
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

FREITAS & BRITO - BRINDES E 
REPRESENTAÇÕES LDA TratGraf 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-015093
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FLUIDOTRONICA - EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LDA

Criação de nova unidade industrial para desenvolvimento de novas soluções 
para a indústria dos moldes (mãos presas de base polimérica e serviços de 
testes e ensaios de pré-séries injetadas nos moldes) 2.007.455 FEDER 1.505.376

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000337
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E 
MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 121.495 FEDER 15.491

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000341
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade LUZ & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 40.289 FEDER 5.137

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000330
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BARRA 4 - PROJECTOS DE 
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 40.247 FEDER 5.131

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000305
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ATLANTE - ESTUDOS E PROJECTOS, 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 34.902 FEDER 4.450

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000340
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PACOTE DE FRAGÂNCIAS - 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 43.861 FEDER 5.592

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 99

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

M1420-11-6076-FEDER-000321
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

DOMODELTA - INSTALAÇÕES 
ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 221.501 FEDER 28.241

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000323
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CONQUISTODISSEIA RESTAURAÇÃO 
E ANIMAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 15.901 FEDER 4.097

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000328
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 285.283 FEDER 36.374

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000325
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

NETMACHINE - SOCIEDADE DE 
INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 68.601 FEDER 10.204

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000320
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 462.522 FEDER 58.972

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000301
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ANA PAULA SEVERIM MARTINS - 
SOCIEDADE FARMACÊUTICA, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 92.048 FEDER 11.736

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000304
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade GRAÇA & PAIXÃO LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 57.316 FEDER 9.744

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000335
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CLUBE DOS SABORES - 
RESTAURAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 115.552 FEDER 14.733

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-03-0853-FEDER-000021
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA Remodelação das instalações e aquisição de equipamentos 45.017 FEDER 19.132

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000307
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

TUKXI MADEIRA - TURISMO, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 52.299 FEDER 9.335

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000315
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 33.874 FEDER 7.198

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000331
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CANHA & PEREIRA - INSTALAÇÕES 
ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 273.761 FEDER 34.904

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000332
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PANOESTE-PANIFICADORA OESTE 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 130.312 FEDER 16.615

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000346
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade RODRIGUES FRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 68.736 FEDER 8.764

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000316
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 
SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 494.168 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000324
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ÉLVIO FRANCISCO, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 208.362 FEDER 26.566

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000312
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 360.043 FEDER 45.905

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000333
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE 
ESTAÇÕES DE SERVIÇO AUTOMÓVEL 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 124.071 FEDER 15.819

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000326
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE 
AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 154.147 FEDER 19.654

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000311
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E 
DECORAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 282.726 FEDER 36.048

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000351
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ESMERALDA BRILHANTE - 
SUPERMERCADO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 61.542 FEDER 7.847

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000308
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 43.996 FEDER 5.610

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000319
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ELECTROFERRAGENS 
ENCRUZILHADA, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 14.519 FEDER 1.851

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000303
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 9.562 FEDER 1.219

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000318
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

RESTFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE 
CATERING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 602.952 FEDER 76.876

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000309
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

AGOSTINHO GONÇALVES ROCHA 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 111.642 FEDER 14.234

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000345
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE 
AQUECIMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 170.179 FEDER 21.698

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000313
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

TRIO - PUBLICIDADE E ARTES 
GRÁFICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 34.225 FEDER 4.364

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000314
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 
FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 886.885 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALG-02-0752-FEDER-011372
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ATLANTIKAPOTEOSE - UNIPESSOAL 
LDA Atlantikapoteose - Expansão do Queijo de Figo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-010520
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado FILÁGUEDA, LDA FILÁGUEDA a caminho da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-011867
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME OCEAN MIRACLE, LDA Internacionalização Golf Tour Portugal 324.435 FEDER 145.996

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-07-2756-FEDER-000007
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção nos circuitos logísticos terrestres da ilha Graciosa - Reabilitação e 
beneficiação de um troço da ER nº 1-2ª, entre a Limeira e o Porto Afonso 1.003.767 FEDER 853.202

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ALT20-01-0853-FEDER-010443
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

COMPOMETAL - COMPONENTES 
METÁLICOS LDA Implementação da NP EN 1090 - Marcação CE na Compometal 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010492
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ALMÁCLA - IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA Almacla Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010400
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME A. M. C. CUNHA LDA AMC Cunha Inova 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010506
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CASF - CONSTRUÇÕES LDA CASF Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010499
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MANUEL JOSE C.TRINCÃO LIMITADA Site com loja Online Manuel Trincão 6.000 FEDER 4.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010661
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RITMO LUSITANO, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001 13.100 FEDER 9.825

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010452
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME COISAS D'ALCARIA, LDA Mosaicos d?Alcaria - atelier de mosaicos hidráulicos 10.850 FEDER 8.138

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0752-FEDER-011515
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SABORES DE BARRANCOS - 
TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL DE 
PORCO PRETO, LDA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-010243
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL 
LDA Inovar para conquistar mercado 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0853-FEDER-010477
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL 
LDA Comunicar para crescer 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010215
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MOREIRA & SERRANO, LDA Inovação Comunicacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-011342
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CORTES DE CIMA, S.A. A Verdadeira Tradiçao dos vinhos e Azeites do Alentejo 256.369 FEDER 115.366

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010137
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GROU & GROU, LIMITADA Grou & Grou Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100241
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

INSCO - INSULAR DE 
HIPERMERCADOS S.A. Meu Super - Rabo de Peixe 73.665 FEDER 31.676

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-010343
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VIRGINIA MARIA DA SILVA CARREIRA 
BOTEQUIM Vale Internacionalização de Virginia Maria Silva Carreira Botequim 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-07-2756-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção nos circuitos logísticos terrestres de Santa Maria - Reabilitação de 
um troço da ER entre o Arrebentão e a Vigia da Areia, S. Lourenço 685.119 FEDER 582.351

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-07-2756-FEDER-000006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Beneficiação de um troço da ER nº 3-2ª da ilha do Pico (estrada longitudinal), 
entre o km 12,33 e o km 22,99 1.463.495 FEDER 1.243.971

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-07-2756-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção nos circuitos logísticos terrestres de S. Miguel - Reabilitação e 
beneficiação de um troço da ER 1 -1.ª, entre o Rosário (Ribeira Grande) e a 
Ribeirinha 598.994 FEDER 509.145

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

M1420-11-6076-FEDER-000299
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

O PILAR DAS REFEIÇÕES - 
SOCIEDADE DE RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 147.243 FEDER 18.773

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000297
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 91.508 FEDER 11.667

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-03-0651-FEDER-100367
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LEONOR SILVEIRA SOARES Instalação de consultório dentário 113.747 FEDER 84.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011598
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COORDENADA POSITIVA-LOGÍSTICA, 
S.A. Internacionalização da CPL 938.953 FEDER 422.529

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014303
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LINKPLAS, LDA

O Projeto INOVAPLAS destina-se a dotar a empresa, com vista a: (1) aumentar 
a capacidade produtiva (em output), (2) introduzir novos processos fabris 
(automatização, colagem, assemblagem) acrescentand 743.259 FEDER 446.109

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013467
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARCAGE INTERIORS, S.A. MARCAGE - Aposta em domínios imateriais de competitividade 38.300 FEDER 17.235

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012013
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WEX - COMÉRCIO INTERNACIONAL, 
LDA Wex - Plano de Expansão Internacional 58.260 FEDER 26.217

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011026
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGV - TRANSPORTES DE 
MERCADORIAS LDA Internacionalização AGV 425.453 FEDER 191.454

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014737
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOTUBO - MÓVEIS METÁLICOS, S.A. Aumento da capacidade instalada da SOTUBO 1.571.467 FEDER 787.949

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-010170
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DARDO - FÁBRICA DE FERRAGENS 
LDA INTERNACIONALIZAR DARDO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013858
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LARUS-ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO 
E EQUIPAMENTOS, LDA Larus - exportar para crescer 130.346 FEDER 60.256

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014578

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

APTECE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE TURISMO DE CULINÁRIA E 
ECONOMIA Portugal - Figura de Proa 894.795 FEDER 760.576

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012764
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas F .OLAZABAL & FILHOS LDA Internacionalização das novas marcas 2015/2017 245.771 FEDER 110.597

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010153
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ELLIPSE DREAM - UNIPESSOAL LDA Ellipse Dream Empreende 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-010704
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado JUSTDRINKS, LDA

Consultoria para a definição dos requisitos para uma plataforma de comércio 
online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-010220
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado ECOCOMPÓSITOS, S.A. Consultoria para implementação do sistema de gestão ambiental 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013378
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEXTIL SANCAR LDA Estratégia de expansão da Têxtil Sancar no mercado global 154.524 FEDER 69.536

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-010160

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ADEGA COOPERATIVA REGIONAL DE 
MONÇÃO - COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Caracterização das leveduras autóctones da sub-região de Monção e Melgaço 
na casta alvarinho 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010181
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DESAFIACONTECE LDA VUUK - The new cycling brand 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012394

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTECÇÃO CIVIL PORSEG .: Portal de Segurança Contra Incêndio em Edifícios 1.066.795 FEDER 616.888

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0651-FEDER-010217
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASA AGRICOLA QUINTA DA 
RETORTA, LDA

Elaboração do plano de negócios e apoio de consultoria especializada no 
arranque da atividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010129
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SUBLIMECONTACTO - LDA Start-Up Sublimecontacto 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010513
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AUTO FALHA, UNIPESSOAL LDA Start-Up Auto Falha 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014615
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ABRANTES DA MOTA VEIGA LDA Investimento na Inovação/Aumento da competitividade 994.211 FEDER 695.947

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010708
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) T.A.W. - TOOL AT WEB, LDA Consultoria para a Implementação da Plataforma Digital Online da T.A.W. 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-011392
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) TECNIFERTI, S.A.

FLYseed- Concepção e desenvolvimento de um equipamento de sementeira 
para deposição de sementes envolvidas em Preemoseed 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-013944

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TECOFIX - TÉCNICA DE 
EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO S.A. design 159.582 FEDER 72.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010825
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AD & WIN, UNIPESSOAL LDA Estudo, desenho e implementação de uma plataforma online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010235
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALODUCE - DESIGN E DECORAÇÃO, 
LDA Loja de Comércio Eletrónico 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-01-0247-FEDER-011137
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) PLANO CULTIVO, LDA

Desenvolvimento de uma estufa agrícola inteligente preparada contra 
intempéries 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010298
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PLASTICPRO, LDA Consultoria para criação de site e loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014092
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SIMÕES & RODRIGUES S.A. Reforço da Estratégia da Internacionalização da Empresa 415.931 FEDER 188.331

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009961
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOURCEPROFILE LDA Criação de Website e branding 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009982
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FERRAGENS DO MARQUES LDA

Implementação de um sistema de gestão de qualidade no âmbito da NP EN 
ISO 9001:2015 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009958
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TRANSPORTES BOUÇA-GUIA LDA Criação de Website e software de gestão de frota 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010002
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ADRIANO BARBOSA DE AZEVEDO 
LIMITADA Certificação GMP+ 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010022
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OFFSETARTE - ARTES GRÁFICAS LDA OFFSETARTING A INOVAR 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012847

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A. Born Global - Active Energy Internationalization Strategy 363.363 FEDER 163.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009947
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CÁLCULO PRIMORDIAL - 
UNIPESSOAL LDA Cálculo Primordial Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010877
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIAGONAL DO SABER LDA Elaboração de um plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009985
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MAGICUBE LDA Criação de um Website 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009979
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SPECIFIKLINES - LDA Plataforma Specifik 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009937
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IGUARIAS DO TEMPO - ACTIVIDADES 
HOTELEIRAS LDA Iguarias do Tempo Internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010026
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NOGUEIRAS - INDUSTRIA DE 
CARROÇARIAS, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de competência 19.350 FEDER 14.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-010815

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MP TOOL - ENGENHARIA E 
PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA WPCs - Wood Plastic Composites with Reduced Flammability 19.900 FEDER 14.925

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010034
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CACUT TOOLS, UNIPESSOAL LDA Plano de Ação na área da economia digital e imagem institucional 4.385 FEDER 3.289

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010046
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SERIDOIS - PUBLICIDADE E ARTES 
GRÁFICAS, LIMITADA Implementação de plataforma de comércio eletrónico 19.950 FEDER 14.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-010221
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

LACTICÔA - LACTICÍNIOS DO CÔA, 
LDA Consultoria em investigação e desenvolvimento tecnológico 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010068
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RUSTIKEVIDENCE - TURISMO RURAL 
LDA Plano de Negócios da Rustikevidence 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-010817
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AREDE & INÁCIO, LDA Desenvolvimento de plano de negócios,plano de marketing e website 18.850 FEDER 14.138

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010019
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GRANDINSTANTE - UNIPESSOAL LDA Start-up Digital Grandinstante 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014839

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO 
CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO 
CENTRO AgriExport 795.554 FEDER 676.221

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011295
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARPINTARIA-IRMÃOS PINTO DA 
SILVA LDA Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização 127.400 FEDER 57.330

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-011077
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

POSITANO DECORAÇÕES, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Consultoria em gestão organizacional e implementação de novos métodos de 
gestão 19.680 FEDER 14.760

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-011451
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

VALDEMAR MARÇALO SANTOS - 
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, 
UNIPESSOAL LDA InterValdana 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-010216
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação NORTEMPRESA, LDA Desenvolvimento de Equipamento Inovador para Marketing Olfativo 19.880 FEDER 14.910

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0651-FEDER-010001
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

KORE BOARD - KNOWLEDGE 
ORIENTED RESEARCH IN E-HEALTH, 
LDA Arranque KORE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013920

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DECSIS - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A. Certificação DC DECSIS em Tecnologias Críticas 1.369.019 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010845
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME FABIO GABRIEL DA SILVA PITEIRA Plataforma de comunicação e consolidação das bases do negócio 19.890 FEDER 14.918

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012267

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA PPSGMAI .: Projeto Piloto Modernização da SGMAI 1.936.460 FEDER 1.541.740

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012528

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 
DR.RICARDO JORGE, I.P.

PROMOGLAB .: PROgrama para a MOdernização operacional da Gestão 
LABoratorial e interna do INSA 823.526 FEDER 524.690

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0853-FEDER-014543
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VIDRARIA BRIGANTINA LDA Produção de vidros com ecoeficiência instalada 230.752 FEDER 173.064

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012170
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

QUINTA DO VALLADO - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA LDA Quinta do Orgal - Internacionalização 685.660 FEDER 308.547

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011575
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CIMAVE-CONSTRUTORA E 
IMOBILIARIA DE AVEIRO LDA Reforço da capacidade internacional 234.448 FEDER 105.501

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012606

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O 
DOURO E VOUGA, E.P.E. Utente 360º .: Balcão de atendimento ao utente segundo uma visão de 360º 668.667 FEDER 568.367

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013839
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRATEZI, LDA

Programa Compete 2020 - Programa Operacional de Competitividade e 
Internacionalizção - Eixo 2 - Aviso 19/SI/2015, de 31/07/2015 985.631 FEDER 443.534

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013372
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JORGE FILIPE FERREIRA, UNIPESSOAL 
LDA Q&IE - Qualificar&Inovar para Exportar 43.100 FEDER 19.395

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013029
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GISLOTICA - PROJECTO E FABRICO DE 
SISTEMAS MECÂNICOS LDA

Internacionalização de novos equipamentos para a industria produtiva de 
pneus 375.555 FEDER 169.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014536
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GISLOTICA - PROJECTO E FABRICO DE 
SISTEMAS MECÂNICOS LDA Conceito modular para linha de marcação de pneus 197.392 FEDER 118.435

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-011783
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VALCONTROL, S.A. Capacitação da gestão e reforço da competitividade da VALCONTROL 76.303 FEDER 36.152

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-010699
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INDINOR-INDUSTRIAS QUIMICAS S.A. InterIND - Intensificação das exportações da INDINOR 112.905 FEDER 50.807

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014930
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SUIDENETO, LDA

Introdução de novos métodos e equipamentos, internalização do design e do 
marketing, e melhorias transversais na produção da SUIDENETO 404.362 FEDER 242.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013023
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LINKPLAS, LDA

PROJETO INTERPLAS destina-se a capacitar a LinkPlas para crescer nos 
mercados externos onde, actualmente, apenas tem uma presença por via 
indirecta. Este projeto articula-se com projeto INOVAPLAS que 192.781 FEDER 89.845

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-010327

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação FLEXITEX - FÁBRICA DE TECIDOS S.A. Estruturas eletro-têxteis com eletrónica 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-011545
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EMPRESA INDUSTRIAL SAMPEDRO, 
S.A. Sampedro - Modernização tecnológica e reforço da capacitação empresarial 1.618.339 FEDER 809.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-010573

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ATLANTITOPÁZIO - LDA Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de Marketing 637.255 FEDER 287.965

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000479
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SONHOS LOW COST - SOLUÇÕES 
ALIMENTARES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 104.743 FEDER 13.355

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0752-FEDER-010374
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME KONZEPTOURS, UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Konzeptours 112.746 FEDER 50.736

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010040
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FLAMINGO TALENTOSO- 
UNIPESSOAL LDA Criação de um Espaço Musical de Referência 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-06-2012-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA 
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA 
DELGADA Infraestruturas de abastecimento de água no concelho de Ponta Delgada 2.038.737 FEDER 1.732.927

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ACORES-07-2756-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Intervenção na ligação interconcelhia Povoação - Nordeste, Reabilitação do 
troço da ER 1-1ª, entre Garcias e Água Retorta (do Km 0,00 ao Km 3,2) 711.178 FEDER 604.501

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ALT20-01-0651-FEDER-009923
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MENSAGEM TERRAS, LDA Crescimento e consolidação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-010211

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CORES DOCES - SOCIEDADE DE 
COMÉRCIO DE DOÇARIA, LIMITADA Plano de internacionalização para Cores Doces, Lda. 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100015
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MENDONÇA & KAY, LDA Meka Center - Clínica da Mulher 330.611 FEDER 175.224

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010006
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

INTERTRÁFEGO TIR - TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS, LIMITADA Inovação Intertrafego 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010364
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

A.V.B. - ANTÓNIO VELHO BRAVO - 
ALUMÍNIOS LDA Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001 14.800 FEDER 11.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010039
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IVO GARCIAS - SOCIEDADE DE 
EMBALAGENS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a Norma 
ISO9001 15.860 FEDER 11.895

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009848
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TREVO-FLORESTA, AGRICULTURA E 
AMBIENTE, LDA Business Process Management (B.P.M) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009755
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AGRIMAGOS-MECANIZAÇÃO 
AGRICOLA E INDUSTRIAL DE 
SALVATERRA DE MAGOS, LIMITADA AgriMagos Inova 18.250 FEDER 13.688

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0752-FEDER-011424
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

HIDRO - IBÉRICA - ESTUDO E 
MONTAGEM DE REGAS, LIMITADA

Prospeção e presença em mercados internacionais, nomeadamente Marrocos 
e Angola 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010071
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PURE STONE, LDA Plano de Negócios de Purestone, Lda. 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010431
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ESPALHA ESTRELAS LDA

Estudo com o objetivo de avaliar e compreender todo o potencial e definir o 
melhor posicionamento da empresa no mercado das TIC. 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009860
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SHARP MINDS - CONSULTORIA E 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, LDA Economia Digital Sharp Minds 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009847
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SHARP MINDS - CONSULTORIA E 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, LDA Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000435
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

TROPIKALDREAM - RESTAURANTES 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 48.786 FEDER 7.775

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

NORTE-02-0853-FEDER-014874
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SELMA & TIAGO - INDUSTRIA TEXTIL 
UNIPESSOAL, LDA Reorganização da produção e desenvolvimento de novo produto 399.000 FEDER 239.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013742

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TINTA COM PINTA LDA Compinta Qualificada e Internacionalizada 357.919 FEDER 161.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009862
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

XAVITEC - MECÂNICA GERAL DE 
PRECISÃO LDA Xavitec Internacional 19.320 FEDER 14.490

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013522
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARCAGE INTERIORS, S.A.

MARKAGE - Entrada e consolidação do posicionamento da MARCAGE em 
mercados internacionais 198.499 FEDER 89.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-010401

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FELINO - FUNDIÇÃO E 
CONSTRUÇÕES MECÂNICAS, S.A. FELINO 2015-2017 233.545 FEDER 105.264

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009853
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARCO3ROTULAS, LDA Arco 3 Rotulas Internacional 19.660 FEDER 14.745

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009880
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONSTRUÇÕES LITOSFERA LDA Construções Litosfera Internacional 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009858
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DUPLO REFORÇO UNIPESSOAL LDA Duplo Reforço Internacional 18.970 FEDER 14.228

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009817
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CONSAPTIDÃO - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA Consaptidão Internacional 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009833
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VELVETIMAGE LDA Velvetimage Internacional 19.780 FEDER 14.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009886
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ANDRÉ MARINHO, UNIPESSOAL LDA André Marinho Unipessoal - Internacionalização para Inglaterra 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009835
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SERRALHARIA PAULO EUSÉBIO, 
UNIPESSOAL LDA Serralharia Paulo Eusébio Internacional 19.320 FEDER 14.490

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009881
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Justino Fernando Rocha da Silva Justino Fernando Rocha da Silva Internacional 18.980 FEDER 14.235

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009873
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

OLGA SUSANA SILVA, UNIPESSOAL 
LDA Olga Susana Silva Internacional 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 107

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

CENTRO-02-0853-FEDER-010045
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JFOH, LDA

Inovação Organizacional e do Modelo de Negócio e E-commerce ao Nivel 
Dentário 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-010043
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) JFOH, LDA Sistema de Articulador Dentário Automatizado 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-009870
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARTOCER-FABRICA DE CAIXAS DE 
CARTÃO DAS LEZIRIAS LDA Qualidade, Inovação e Ambiente para crescimento sustentável 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-009905
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) BIOCARNES - LDA Manutenção do Efeito Crocante da Pele de Leitão Assado Pós-Descongelação 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010251
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SYNCICLO.ENERGIA, LDA Synciclo Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010073
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ACNP Digital Lda ACNP Digital empreendedorismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013337
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SOFTMORPHIS, LDA METAMorphis ? Market Expansion of Technology Applications by Morphis 610.409 FEDER 274.684

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000439
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - 
SROC, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 99.111 FEDER 12.637

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0853-FEDER-009984
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AGROVISUL - MATERIAL AGRO-
PECUÁRIO LDA Modelo de Gestão 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009794
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

Nuno Barbosa - Alimentação Animal, 
Limitada #NB@EMPREEND 19.948 FEDER 14.961

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009749
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SUNDAY EQUATION, LDA Sunday Equation Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009801
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RUAS DA RIBALTA, LDA Plano Negócios Ruas da Ribalta 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009822
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PHILIA, UNIPESSOAL LDA Philia Internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-009996
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional CERTITERM, LDA.

I&D de sistemas energeticos para construção com balanço energético neutro 
(NZEB) - moradia unifamiliar isolada 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-010055
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PROSPERITAS - AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE LDA

Consultoria para análise de viabiliade de investimentos para expansão da 
empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-011739
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PROSPERITAS - AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE LDA Consultoria para desenvolvimento da estratégia de internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010015
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SIMBIOSPORT - SERVIÇOS 
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios da Simbiosport 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009902
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BLUE BAU SPECIAL SOLUTIONS LDA Gestão Organizacional e Marketing - Crescimento e Controle 12.950 FEDER 9.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010058
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CELICERCA - CONSTRUÇÕES, 
UNIPESSOAL LDA Criação de site e loja online e implementação de software de gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011096
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SIERRAPUB, LDA The North Walls - Inovação Turistica Diferenciada 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-009784
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POR MARES NUNCA DANTES 
NAVEGADOS LDA Startup Plan -  Por Mares Nunca Dantes Navegados 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010287
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TIAGO DANIEL CANOTILHO DA SILVA TDCS Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010069
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SANTOS & CALADO, LDA Plano de Negócios da Santos & Calado, Lda. 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009946
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FONTEVAL - SISTEMAS DE 
FILTRAGEM DE ÁGUA, LDA Presença WEB da Fonteval 5.000 FEDER 3.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010004
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LOG PME, LDA Log PME no Mercado Cabo-Verdiano 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010229
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ASK PURE LDA Consultoria para a economia digital de nova marca de calçado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-010897

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LITORAL REGAS - COMÉRCIO E 
APOIO À AGRICULTURA LDA Litoral Regas - Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009954
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOEL & ANTÓNIO COUTO, LDA Criação de website 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010189
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DESPERTEVOLUTION LDA Internacionalização da Despertevolution, Lda. 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009627
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PATROVITRANS - TRANSPORTES LDA Ligação entre sistema GPS da frota e sistema central e ligaão entre site e ERP 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009810
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OLHOSDOMONDEGO, LDA Plano de Negócios para Arranque e Internacionalização da Empresa 15.750 FEDER 11.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-011069
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS 
LDA

Desenvolvimento de interface de comunicação para motores de veiculos 
pesados 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-009733
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CAPRICEPEOPLE - UNIPESSOAL LDA planear o futuro 16.250 FEDER 12.188

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009735
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUTURO PONDERADO UNIPESSOAL 
LDA Start-Up Futuro Ponderado 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009711
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ELECTRO FARO - REPARAÇÕES 
ELÉCTRICAS, LDA OTIMIZAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013028
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME A.J.COSTA (IRMÃOS) LDA

Expansão dos mercados externos e criação de um novo modelo de negócio 
internacional. 113.005 FEDER 50.852

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009720
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OLIVE & PINE, LDA. Plano de Negócios da Olive & Pine, Lda. 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010008
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ROYAL SOFT, UNIPESSOAL LDA Internacionalização da empresa Royal Soft 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-009818
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional KEY ZEN ARQUITECTURA, LDA

I&D para otimização de sistemas energéticos para a reabilitação e ampliação 
de moradias unifamiliares isoladas (para turismo) com base nos critérios da 
norma Passive House 19.550 FEDER 14.663

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-009737
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado JSH ALGARVE - ARQUITECTURA LDA PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-01-0247-FEDER-009864
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

NOVACORTIÇA - INDÚSTRIA 
CORTICEIRA, S.A. NOVOBLOCO - Paredes interiores com face à vista, incorporando cortiça 19.977 FEDER 14.983

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-012677
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ABMN.PT - BUSINESS SOLUTIONS, 
S.A. ABMN.PT - International Growth 122.650 FEDER 55.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-014628
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ABMN.PT - BUSINESS SOLUTIONS, 
S.A. ABMN.PT - Fast Track Transportation Software 158.525 FEDER 110.968

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013330
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ABMN.PT - BUSINESS SOLUTIONS, 
S.A. ABMN.PT ? Qualificar para internacionalizar 93.550 FEDER 42.098

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009679
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FABRIPANALENTEJO - FABRICO DE 
PÃO DO ALENTEJO, LDA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL 19.400 FEDER 14.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013811

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TUBOFURO - TUBOS EM P.V.C. S.A. Tubofuro - Inovar a internacionalização 435.366 FEDER 196.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013325
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME NZYTECH, LDA NZYTech 2017 - Plano de internacionalização 175.650 FEDER 79.043

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013812
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LINGUARAMA - SERVIÇOS 
LINGUÍSTICOS, UNIPESSOAL, LDA Linguaemundi ? From Portugal to The World [2015-2017] 69.500 FEDER 31.275

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009705
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FONSECA & FONSECA LDA Inovação organizacional e marcação CE 13.000 FEDER 9.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009731
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GALAXY TRADE, LDA Marketing Digital - Galaxy Trade 19.890 FEDER 14.918

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009629
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CAVES PRIMAVERA S.A. Plano de Marketing e Comunicação 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014102
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PERFINOX - INDÚSTRIA 
METALÚRGICA S.A. Produção em linha e automatização 1.028.728 FEDER 617.237

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013530
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LTRL, LDA Litoral - International Growth 244.070 FEDER 109.832

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012955
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOMINGOS SILVA & CUNHA LDA

Conhecimento dos mercados externos, promoção e prospeção internacional 
com vista à exportação 166.126 FEDER 74.757

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011727
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TABEL - ESTAMPARIA E 
ACABAMENTOS TÊXTEIS LDA Internacionalização da Tabel 830.975 FEDER 373.939

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012615

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA 
GUIMARÃES, E. P. E. PAMI .: Plataforma de Atendimento Multicanal Integrada 321.860 FEDER 273.581

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ACORES-03-0954-FEDER-100239
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

META DO DESPORTO - ARTIGOS E 
CONFECÇÕES DE DESPORTO, LDA Informatização de toda a actividade da empresa e criação de loja online. 34.200 FEDER 17.749

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009727
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ISABEL & OSCAR, LDA Estrelanima - Planeamento e estruturação 19.700 FEDER 14.775

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009977
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GLOBALMAIS, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013113
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MOBILWAVE - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A. Consolidação do processo de internacionalização. 183.803 FEDER 82.711

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-010840
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TABLE & FUN, UNIPESSOAL LDA Plano de Desenvolvimento/Expansão da Table & Fun 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009576
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALL HOUSE LEIRIA ALML, LDA Internacionalização All House 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009565
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SUMMERFRAGMENTS - UNIPESSOAL 
LDA SUMMERFRAGMENTS_Inovação 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009557
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GESSCA LDA.

Aquisição de serviços para elaboração de um Plano de Negócios denominado 
Living Lab em espaço de alojamento rural 13.930 FEDER 10.448

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009564
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FANTÁSTICO VERDE LDA Fantástico Verde - Adesão à Era Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012326
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME HUGO MARTINS ALVES DOS REIS

Desenvolvimento e Promoçao da Marca Green Aroma ao nível do mercado de 
retalho 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009572
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONSTRUÇÕES CONJOPEF LDA Internacionalização CONJOPEF 19.075 FEDER 14.306

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009561
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LUMINOSA CURIOSIDADE LDA Luminosa Curiosidade _ Vale Empreendedorismo 19.100 FEDER 14.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009484
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

JMSI - JOSÉ MADEIRA, SOLUÇÕES 
INFORMÁTICAS, UNIPESSOAL LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a Norma 
ISO9001 11.800 FEDER 8.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009506
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LISBON ROOTS - TURISMO, LDA Lisbon Roots - Heritage Walking Tours 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009523
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MANERGY - MANUTENÇÃO E 
ENERGIA INDUSTRIAL, LDA Implementação de SGQ na Manergy 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100365
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais NÓIA, SOUSA & VIEIRA, LDA Natur Azores - frozen yogurt 215.205 FEDER 128.047

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010269
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BENJAS-MEAT, HAMBURGUERIA E 
PREGARIA, UNIPESSOAL LDA Planear e Projetar Imagem 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009760
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ORAL PLAN - CONSULTADORIA NA 
ÁREA DA SAÚDE LDA ?Caldas da Rainha no Mapa do Turismo Estética e Saúde Oral? 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-011659
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NORDSTARK - PERFORMANCE 
APPAREL, LDA Criação da unidade produtiva da NORDSTORM 336.334 FEDER 201.801

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011763
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JORPAL-COMERCIO E INDUSTRIA 
TEXTIL LDA JORPAL ? Plano de internacionalização 2015 / 2017. 89.408 FEDER 40.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013972
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JÚLIO, BARBOSA & PEREIRA LDA Internacionalização Moveis Julius 356.518 FEDER 160.433

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013624
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EMPRICAFIX, LDA Reforço da Internacionalização 260.469 FEDER 117.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014627
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INCALCULÁVEL, UNIPESSOAL LDA Unidade de Produção de Biodiesel 100% FFA 1.405.140 FEDER 843.084

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011701
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BULAS FAMILY ESTATES, LDA Bulas Wines 70.250 FEDER 31.613

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-009554
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JECA LDA JECA International Medical Services 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009539
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

POIARMEX - INDÚSTRIA DE 
CARPINTARIA E MOBILIÁRIO DE 
POIARES LDA

Qualidade, Inovação e Reengenharia de Processos para a Competitividade da 
Poiarmex 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012433

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DOS REGISTOS E DO 
NOTARIADO, I.P.

Modernização dos Sistemas de RegistosModernização dos Sistemas de 
RegistosModernização dos Sistemas de Registos .: Modernização dos Sistemas 
de Registos 2.732.137 FEDER 1.555.952

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012647

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA 
DA EDUCAÇÃO, I.P. smartMEC 2 1.954.274 FEDER 1.112.959

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0752-FEDER-012681

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROMECEL-INDUSTRIA DE 
COMPONENTES MECÂNICOS E 
ELÉCTRICOS LDA PROMECEL ? Plano de internacionalização 2016 / 2017. 94.208 FEDER 42.393

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-009581
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

RELEVE - RECURSOS ENERGÉTICOS 
LDA PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012972
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PROCERAMICA - CERAMICA DE 
MESA, S.A.

Criação de uma nova fábrica de Grés, com implementação de novas 
tecnologias e sistemas de produção 526.315 FEDER 236.842

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009519
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VIPREMI - FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS EM BETÃO LDA Inovação na Gestão Estratégica da Empresa 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010047
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SERRALHARIA ESTRELA LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado segundo a 
NP EN ISO 9001:2008. 19.040 FEDER 14.280

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009453
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

METAVIL-EMPRESA 
TRANSFORMADORA METALO-
VIDREIRA LDA

Serviços de inovação para introdução de novos métodos de trabalho e 
redução dos desperdícios (Ferramentas Lean Production & ensaios de 
exactidão) 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009516
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SMARTZENER LDA Processo de Internacionalização Smartzener 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-009521
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E 
VEDANTES, LDA

I&DT para a criação de perfil/palete em plástico/polímero composto para 
armazenamento e acondicionamento de placas de gesso 19.875 FEDER 14.906

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-009850
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WISEBUY, LDA

Desenvolvimento da Área de Comércio de Telecomunicações - Plano de 
Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010482
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WEXCEDO, LDA Designação: HOLMES - Handling On Learn Market Entrepreneur Strategy 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009426
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARIA MANUEL CASTELO, 
UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios e Marketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009428
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ROMP, LDA ROMP Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009530
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EARTH CONSULTERS , LDA Consultoria para apoio no canal de internet e sistema de gestão formativa 17.000 FEDER 12.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009378
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PHARMADVANCE, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios Pharmadvance 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009316
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SMARTINJECT, LDA Plano de negócios ? Smartinject, Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009763
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ONE TO FOUR - DESIGN E 
CONSULTORIA LDA Design Português no Mundo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-010064
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JULIO AUGUSTO FERNANDES 
MARQUES & IRMÃO LDA Galerias Digital 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011017
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VANGUARDACANELA LDA

Elaboração de Plano de Marketing e Comunicação Digital da 
VANGUARDACANELA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011022
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VANGUARDACANELA LDA

KICKOFF@MEDIOORIENTE - Arranque da Internacionalização da 
VANGUARDACANELA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012629

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR COVA DA 
BEIRA, E.P.E.. MESI .: Modernização, Eficiência, Simplificação e Inovação no CHCB 804.564 FEDER 683.879

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-01-0247-FEDER-009469

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

RSA - RECICLAGEM DE SUCATAS 
ABRANTINA, S.A.

Desenvolvimento e implementação de tecnologia de informação para a 
gestão do risco na RSA, SA 19.959 FEDER 14.969

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-009580
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

CARRASQUINHO & FILHOS - 
PRODUTOS COMBUSTÍVEIS LDA PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-009538
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

LUSIADAGÁS - MONTAGEM E 
ABASTECIMENTO DE REDES DE GÁS 
S.A. Lusiadagás Inovação 19.459 FEDER 14.594

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013256
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas POSSIBLEGADGET - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de plataforma de gestão de conteudos holograficos e de 
cubos holograficos 166.269 FEDER 75.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012558

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MECWIDE, S.A. MEC.WISE - Implementação de Sistema de Gestão Pela Qualidade Total 129.453 FEDER 58.254

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-011862

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PRODOUT - GESTÃO DE PRODUÇÃO 
EM OUTSOURCING, LDA

Projeto de arquitetura aplicacional com a utilização das tecnologias de 
informação e comunicação 158.700 FEDER 71.415

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010814
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TEOREMAPERFIL - UNIPESSOAL LDA Solid Blue 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009310
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INDALPE-EXTRUSÃO DE PERFIS 
PLÁSTICOS, LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias de 
Informação e Comunicação da INDALPE 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011868
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARDANHOS - SOCIEDADE 
AGRICOLA E VITIVINICOLA, LDA QUINTA DO ESPINHO 200.950 FEDER 90.428

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014128
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RUI AZEVEDO SILVA - SOLUÇÕES DE 
ACABAMENTOS E TAMPOGRAFIA, 
UNIPESSOAL LDA

Expansão da actividade através do aumento da capacidade instalada e 
projecto de internacionalização 715.840 FEDER 501.088

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012165
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CLEVER PRINT, LDA

Projeto de internacionalização da Clever Print através da implementação do 
Print & Plan na América Latina e Angola 337.045 FEDER 151.670

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011800
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A2O - ÁGUA, AMBIENTE E 
ORGANIZAÇÃO, LDA DINA - Diversificar e internacionalizar o NAVIA 232.887 FEDER 109.036

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-010282
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALFACAR-CARTONAGEM LDA Projeto Internacionalizar Alfacar 171.885 FEDER 77.348

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013014
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IBEROELEVA - TÉCNICAS DE 
ELEVAÇÃO S.A. Internacionalização de pontes com vigas caixão soldadas/aparafusadas 153.253 FEDER 68.964

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013347
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DELTAMATIC - ENGENHARIA E 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL S.A. QUALIFICALÃO DA DELTAMATIC 80.793 FEDER 40.045

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000292
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BALCÕES DO CANIÇO - 
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 138.636 FEDER 17.676

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000252
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FARMÁCIA SANTO AMARO, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 64.447 FEDER 8.217

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000210
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ANTONIO & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 58.828 FEDER 7.501

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000228
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 809.443 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000227
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

TEMPO DE FAMA-CONSTRUÇÕES 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 674.163 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000240
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade PADARIA FÉ E LUZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 130.307 FEDER 16.614

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000254
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE 
SOLDADURA,GASES E 
COMPONENTES MECÂNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 97.991 FEDER 12.494

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000218
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BITRANS-AGENCIA DE TRANSITARIOS 
(MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 539.965 FEDER 68.846

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000217
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SABER VANGUARDISTA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 76.133 FEDER 9.707

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000257
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade EQUIPSERVICE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 45.486 FEDER 5.800

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000258
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MARIA DA PAZ & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 298.273 FEDER 38.030

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000251
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BETAMAR - RESTAURAÇÃO E 
ANIMAÇÃO TURÍSTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 88.567 FEDER 18.820

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000250
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E 
INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 187.148 FEDER 23.861

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000286
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BRAVAPEÇAS, COMÉRCIO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 65.329 FEDER 8.329

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000209
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE 
E ESTUDOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 43.535 FEDER 5.551

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000222
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ABREU GOUVEIA & GOUVEIA - 
SIMILARES HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 94.326 FEDER 12.027

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000225
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE 
UNIPESSOAL

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 117.743 FEDER 15.012

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000255
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 67.682 FEDER 8.630

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000208
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

RIBEIRO D'ALFORRA - PADARIA, 
PASTELARIA E CAFETARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 58.054 FEDER 7.402

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000211
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 114.995 FEDER 14.662

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000215
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 101.335 FEDER 12.920

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000206
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade M. L. & MANUEL, LÚCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 32.674 FEDER 4.166

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000216
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade PAULO MENDES & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 372.471 FEDER 47.490

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000230
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 293.014 FEDER 37.359

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000212
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 92.763 FEDER 11.827

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-03-0954-FEDER-100242
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CATIA VANESSA SILVA GOMES Criação de loja de vestuário XXL 6.795 FEDER 3.398

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000213
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 323.729 FEDER 47.981

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000259
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 96.169 FEDER 12.262

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000261
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade HESTIADECOR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 44.896 FEDER 5.724

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000207
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 40.601 FEDER 5.177

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000249
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

NRV MADEIRA - CONSULTORES DE 
ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 523.773 FEDER 66.781

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000224
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E 
CORTINADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 66.652 FEDER 8.498

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000234
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GOV - GABINETE TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 118.145 FEDER 15.064

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000294
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 77.894 FEDER 9.932

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000233
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

AUTO PIORNAIS - COMÉRCIO DE 
AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 52.264 FEDER 6.664

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000220
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BETAMAR PRAIA DOURADA - 
INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 327.714 FEDER 59.310

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000221
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADFISCO - CONTABILIDADE E 
FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 203.354 FEDER 25.928

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000219
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PORTO SANTO GESTE, HOTELARIA, 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 424.986 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000229
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FUNDOACAR, ALUGUER,COMÉRCIO 
DE AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 66.781 FEDER 8.515

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000223
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 89.487 FEDER 19.016

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000235
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

EMOTIONDRIVE - REPARAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 45.287 FEDER 5.774

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000256
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 114.343 FEDER 14.579

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000237
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, 
CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 166.512 FEDER 21.230

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000241
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - 
CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 139.150 FEDER 17.742

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000238
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 108.397 FEDER 13.821

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000242
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FINIRAM - CONSULTORIA 
FINANCEIRA E INVESTIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 71.924 FEDER 9.170

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000214
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O 
COMERCIO DE MAQUINAS E 
FERRAMENTAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 35.963 FEDER 4.585

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000244
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade UBQ II - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 41.614 FEDER 8.358

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0853-FEDER-010150
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

DECIFRAPALPITE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LDA Sistema de Incentivos Qualificação das PME - Vale Inovação - Decifraplapites 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009769
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MOREIRA & LIMÃO, LDA Plataforma Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010885
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DOCES & DESEJOS, LDA Desenvolver Estrategia e Marketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009437
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SUBSTANTIVO, UNIPESSOAL LDA Elaboração de Plano de Negócios para definição da estratégia da Substantivo 17.850 FEDER 13.388

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009613
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ALLEGRO & CALHEIROS, LDA OneBook - Livros em Português para todos 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010354
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FJMPC - INFORMÁTICA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LDA

Consultoria para o desenvolvimento de um Portal Business-to-Business e 
Business-to-Consumer 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-011056

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MENDES GONÇALVES - 
EMBALAGENS, LDA

PETslide+ - Desenvolvimento de embalagens PET com reduzida superfície de 
atrito 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-009285
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) F. V. RAÇÕES, LDA Desenvolvimento de Portal Encomendas de Rações 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0247-FEDER-009417
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

SETROVA - CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, S.A.

Desenvolvimento e implementação de tecnologia de informação para a 
gestão do risco na SETROVA, SA 13.503 FEDER 10.127

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

M1420-11-6076-FEDER-000267
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 
TURISTICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 490.695 FEDER 62.564

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000285
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ANA DE ARFET - DECORAÇÃO E 
INTERIORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 65.481 FEDER 8.349

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000278
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, 
GESTÃO E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 34.185 FEDER 4.359

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000274
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 373.475 FEDER 47.618

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000279
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade JOÃO PAULO & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 50.366 FEDER 6.422

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000276
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade STYLE4U, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 28.592 FEDER 3.645

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000270
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 79.711 FEDER 12.410

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000272
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 337.277 FEDER 43.003

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

NORTE-02-0853-FEDER-014452
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

METALOMECÂNICA PINHEIRO & 
DIAS LDA Inovação Produtiva - Aumento Capacidade 656.350 FEDER 394.445

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009529
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A.V.F - PEÇAS AUTO, LDA Internacionalização da Empresa A.V.F 19.550 FEDER 14.663

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011558
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ESPRESSIONE - INTERNATIONAL 
PROJECTS & MARKETING, LDA Espressione 2020 132.117 FEDER 59.452

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012453

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LABORIAL - SOLUÇÕES PARA 
LABORATORIO, S.A. LABORIAL internacionalização 2015/2017. 287.654 FEDER 129.444

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009246
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LINO COELHO - COMÉRCIO 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. Plano de Marketing e Marketing Digital - Lino Coelho Sa. 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-012124
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PSIENGINE - CONSULTORIA, 
INFORMÁTICA E GESTÃO LDA Processo de Internacionalização da Psiengine 492.450 FEDER 221.603

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012582

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 
SUPERIOR SIDGES .: Sistemas de Informação da DGES 98.628 FEDER 56.169

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

M1420-11-6076-FEDER-000293
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LIBARGEL - ALIMENTOS 
CONGELADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 578.440 FEDER 73.751

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

POCI-02-0752-FEDER-015080

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERSANT - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM

EXPORT INTELLIGENCE - Promoção da internacionalização da Região de forma 
inteligente 865.432 FEDER 735.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009894
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GRANIPOIO - EXTRACÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA Certificação Produto Granipoio 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014633
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA 
DE PLASTICOS LDA i.PRODUCTION 1.639.724 FEDER 983.834

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012856
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ELECTRICA DO CERTOMA LDA Desenvolver e Qualificar 32.070 FEDER 14.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009274
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WOCADI, LDA Business Plan 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012720
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CORTIMÓVEIS - COMERCIALIZAÇÃO 
E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LDA CORTI 2020 388.584 FEDER 174.863

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009537
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ACABEHOME, LDA ACABEHOME LOJA ONLINE 19.950 FEDER 14.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009287
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RECLAMIT - PUBLICIDADE LDA

Consultoria ao nivel organizacional recorrendo á aplicação de novas 
ferramentas de gestão 19.400 FEDER 14.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-009593
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TIPOGRAFIA MONTES HERMINIOS 
LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado segundo a 
NP EN ISO 9001:2008. 18.550 FEDER 13.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009218
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) QUALITY & MERIT QM 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009203
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WINWEL ELECTRONICS, LDA

WinWel - estudo de mercado para identificação e seleção de mercados 
internacionais. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010057
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE 
ARTIGOS DESPORTIVOS, 
UNIPESSOAL LDA Fun e Fitness Eco-Inovação 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012392

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.

O INMLCF, I.P. na desmaterialização, modernização e simplificação de 
processos, promovendo melhor qualidade de informação 208.951 FEDER 177.609

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-009432
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CAMB CONSULTING, LDA Camb Consulting - Desenvolvimento de marca comercial internacional 37.800 FEDER 17.010

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015258
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA 
COSTA LDA

Inovação do produto através da criação de novas linhas e para penetração em 
novos mercados 1.887.042 FEDER 1.132.917

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-009575

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS, S.A. FIRMO e o seu processo de internacionalização 2015-2017 364.172 FEDER 163.877

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009165
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DATALIDER - SOLUÇÕES 
INFORMÁTICAS LDA Internacionalização - Datalider 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012006
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VENALUM - ALUMINIOS, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Atividade 137.150 FEDER 61.718

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0249-FEDER-011734
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação POLOPIQUE II - TECIDOS, S.A. Estratégia Polopique Tecidos 2019: New textiles and new clothing concepts 1.558.840 FEDER 701.478

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-012317
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MOLFIL-GABINETE TECNICO DE 
APOIO A INDUSTRIA DE BORDADOS 
LDA Reforço da capacidade de internacionalização da MOLFIL 121.020 FEDER 54.459

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012824

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES 
S.A. Moldit Export 71.630 FEDER 32.234

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000262
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SEBASTIÃO & EDUARDO - 
CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 47.413 FEDER 6.045

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000271
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MACPETRO - COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 50.273 FEDER 6.410

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000266
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 169.912 FEDER 21.664

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALG-02-0752-FEDER-011740
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

AGNUS DEI - CENTRO DENTÁRIO DO 
ALGARVE, LDA

Consultoria para estratégia de captação de clientes no mercado externo no 
segmento de turismo de saúde e bem estar 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100237
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BRUNO BERNARDO MATOS - 
RESTAURAÇÃO, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA Modernização das instalações e apetrechamento do Catering 7.110 FEDER 2.844

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-009311

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

SILVEX - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E 
PAPÉIS, S.A. Rastreabilidade do desempenho ambiental dos produtos da SILVEX, SA 6.800 FEDER 5.100

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-013514
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME COMPONIT, LDA PRENEXPORT - Fortalecimento e expansão de exportações de compostos 537.876 FEDER 242.044

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0651-FEDER-009151
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EMPÓRIO- S - TRADING COMPANY, 
LDA SABINO: PORTUGAL NO MUNDO 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009916
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

BRANCO & MARTINHO - 
TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LDA Implementação de SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010714
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME OCEAN MIRACLE, LDA

Elaboração de um Plano de Marketing e de Economia Digital tendo em vista a 
concepção de uma loja on-line e uma aplicação móvel. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014046

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOCIEDADE AGRICOLA QUINTA DO 
CONDE S.A. Consolidação Internacional 123.425 FEDER 55.541

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000175
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA 
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 492.236 FEDER 69.366

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000185
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade PEDRO ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 306.693 FEDER 39.103

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000193
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BETAMAR TORRE PRAIA - 
INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 713.744 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000203
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 186.875 FEDER 23.827

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000189
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES - 
COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 129.441 FEDER 16.504

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000176
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE 
VIAGENS, TURISMO E NAVEGAÇÃO 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 160.517 FEDER 20.466

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000190
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SECUFOGO - ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 688.151 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000191
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 
INFORMÁTICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 90.020 FEDER 11.478

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000192
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 
INFORMATICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 65.294 FEDER 8.325

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000182
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 
RESTAURANTES E SIMILARES DE 
HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 260.884 FEDER 33.263

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000186
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO 
ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 81.880 FEDER 10.440

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000291
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO 
E CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 79.947 FEDER 10.193

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000188
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 59.220 FEDER 7.550

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000205
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade CRISTALÂNDIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 122.090 FEDER 15.566

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000197
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 721.794 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-09-4842-FEDER-000006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
(SRES) Construção do Novo Centro de Saúde de Ponta Delgada 18.376.920 FEDER 15.620.382

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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M1420-11-6076-FEDER-000198
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MONIZ SOL-SOCIEDADE TURISTICA 
DO PORTO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 311.969 FEDER 39.776

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000201
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 
ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA 
DE SANTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 823.906 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000179
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FOZ DA RIBEIRA - 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 93.573 FEDER 11.931

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000184
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 57.197 FEDER 7.293

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000181
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 75.568 FEDER 9.635

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000178
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SOMATERIAL, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 290.217 FEDER 37.003

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000202
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

NORMIFISCO-GABINETE DE 
ACESSORIA EM CONTABILIDADE E 
FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 130.629 FEDER 18.737

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000183
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 109.750 FEDER 13.993

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000177
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SIMPLICIO & JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 156.078 FEDER 19.900

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

POCI-02-0853-FEDER-011731

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J. R. RIBEIRO, MOLDES LDA

NOVOS INOVADORES PROCESSOS PRODUTIVOS DE, MAQUINAÇÃO, 
ELETROEROSÃO E DE PROJETO, AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, 
DA COMPETITIVIDADE E INCREMENTO DE VENDAS PARA MERCADOS 
INTERNACIONAIS. 3.231.704 FEDER 1.939.022

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012029
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VANGMOB INDUSTRIA DE 
MOBILIÁRIO, S.A.

Inovação do Processo de Fabrico e da Carteira de Produtos (linhas de 
mobiliário de concepção própria) 752.681 FEDER 453.751

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014677

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS METALÚRGICOS, 
METALOMECANICOS E AFINS DE 
PORTUGAL

Metal Portugal - Reforço da Imagem externa, informação e  acesso a 
mercados internacionais 127.130 FEDER 108.061

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014813

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 
PUBLICAS - AICCOPN Rede Internacional da Construção Portuguesa 416.735 FEDER 354.225

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000281
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA 
COSTA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 48.402 FEDER 6.171

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

NORTE-02-0752-FEDER-013284
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AST - SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE 
AMBIENTE, UNIPESSOAL LDA Projeto de internacionalização da empresa 345.525 FEDER 155.486

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009642
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CUNFIL - INDÚSTRIA DE 
CARROÇARIAS LDA Procedimentos e instrumentos facilitadores da organização do trabalho 9.000 FEDER 6.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009718
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUNDIÇÃO METALURGICA LEMOS 
LDA

Re-estrutação  organizacional e implementação de Sistema de Gestão da 
Qualidade 7.300 FEDER 5.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009300
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GREEN QUESTIONS LDA Plano estratégico de negócios 19.255 FEDER 14.441

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-012581
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DR. PREGO, LDA Plano de Negócios 19.400 FEDER 14.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012851
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME NUTRIPRADO, LDA Internacionalizar Para Crescer, Diversificar e Inovar 179.249 FEDER 80.662

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-02-0752-FEDER-013525
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

GT - GOLDEN TEAM - SAÚDE E 
ESTÉTICA, LDA A Golden Clinic 4 a Global Market 212.105 FEDER 95.447

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014228
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VASCO FILIPE PERFEITO-
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E 
HOTELEIROS S.A. Hotel Regina 4 estrelas 846.770 FEDER 592.739

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009265
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CIDADE PVC - INDUSTRIA DE 
CAIXILHARIA EM PVC LDA Interligação ERP e loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010919
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BULL MARKETING, LDA Plano de Negócio e Plano Estratégico 2016-2018 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009890
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GRANITOS DE PINHEL, LDA Adesão à Economia Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009610
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IDES - INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM 
ENGENHARIA E SOFTWARE, LDA Criação de site e renovação de marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010024
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LEIRITECHSWISS - TECHNICAL 
SOLUTIONS, LDA Plano de análise estratégica e Estudo de viabilidade (Plano de Negócios) 7.000 FEDER 5.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009293
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GLASSMUNDI - VIDROS DO MUNDO, 
UNIPESSOAL LDA Consultoria para o desenvolvimento de estratégia de internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009104
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HOMAR, LDA INOVAR N?HOMAR 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009118
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AMORIM & PEREIRA LDA

Desenvolvimento de aplicação informática para design, planeamento e 
orçamentação de construção modular 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012783
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ICLIO, S.A. Internacionalização da APP JITT.TRAVEL 195.529 FEDER 87.988

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-009597

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 3 6 5 - SEGURANÇA PRIVADA LDA 365 - Internacionalização 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014251

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SABGAL - INDUSTRIA DE ALIMENTOS, 
S.A.

Criação unidade produtiva em Municipio de baixa densidade com vocação 
predominante para os mercados externos e grande valor acrescentado. 10.138.181 FEDER 7.096.727

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009222
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OCIDENTAL FILMES, LDA RNDN (Referência Nacional de Documentários Natureza) 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011251
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ZILVAGLOBAL, UNIPESSOAL LDA ESTUDO PARA AUMENTO PARA A CAPACIDADE OPERACIONAL 17.890 FEDER 13.418

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013798

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NST APPAREL (EUROPE) LDA Diversificação da NST 470.746 FEDER 217.505

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013805

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NST APPAREL (EUROPE) LDA Qualificação da NST 345.425 FEDER 171.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014781
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NST APPAREL (EUROPE) LDA Aumento Capacidade da NST 941.646 FEDER 471.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012950
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGRIMOTA - SOCIEDADE AGRÍCOLA 
E FLORESTAL S.A. Reforço da capacidade exportadora e de internacionalização da Agrimota 242.755 FEDER 109.240

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009012
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CONJUNTURA INTENSA LDA Conjuntura Intensa - Inovação 15.900 FEDER 11.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-011914

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLDOESTE-INDUSTRIA DE 
MOLDES, S.A.

Novas tecnologias para conceção de moldes e ferramentas para peças de 
grande rigor dimensional 3.937.000 FEDER 1.968.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009009
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PATRÍCIA COSTA RODRIGUES, 
UNIPESSOAL LDA Plano de Negócio, um Plano de Marketing e Comunicação e web 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009037
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARIANA MARQUES RIBEIRO, 
UNIPESSOAL LDA

IImplementação do sistema de gestão da qualidade seguindo as orientações 
da norma NP EN ISO 9001:2015 7.600 FEDER 5.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009514
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DIAS FRATERNOS - TRANSPORTES 
LDA Introdução de consultoria de gestão global na Dias Fraternos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-010102
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

C.A.A. - CENTRO AUDITIVO DO 
ALENTEJO, COMÉRCIO DE PRÓTESES 
AUDITIVAS LDA Estudo prospectivo de caracterização de mercado - Estremadura espanhola 18.950 FEDER 14.213

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-010124
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

CENTRO DE CORRECÇÃO VISUAL, 
LDA SISTEMA INTEGRADO DE VENDAS E GESTÃO DE CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-009015
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação C.R. - CORTIÇAS, LDA Odorcor 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010485
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ADVANCED GREEN - ENGENHARIA 
NATURAL E URBANA, LDA Plano de Negócio - Advanced Green 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009044
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) XAVIER & IRMÃO LDA Xavier & Irmão - Economia Digital e TIC 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014624
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JASMIM DA CALÇADA UNIPESSOAL 
LDA Requalificação de edifício histórico para oferta alargada de alojamento local 167.056 FEDER 101.115

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009039
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ELISA & RITA, LDA NOREP- NEVER STOP NEVER QUIT 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009047
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INOV SABOR, LDA Estudo de Mercado - Inov sabor 19.370 FEDER 14.528

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-009413
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A.

Produção de óleos e extratos bioactivos a partir de resíduos da exploração 
florestal 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-013282
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, 
LDA GreenEdge ECO PELETES 611.752 FEDER 279.215

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000172
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE 
FARMACEUTICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 414.613 FEDER 52.863

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000165
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BIO-LOGOS-COMERCIO E 
DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS 
NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 36.985 FEDER 4.716

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000163
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA 
HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 58.025 FEDER 7.398

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000173
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SILVA & BRAZÃO-BARES E 
RESTAURANTES DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 215.526 FEDER 27.480

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000166
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 394.281 FEDER 50.271

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000174
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 157.419 FEDER 20.071

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000295
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 
LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 168.436 FEDER 21.476

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-10-5673-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 10 - Ensino e aprendizagem ao longo da vida

SECRETARIA REGIONAL DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA Construção da EB 1,2/JI Gaspar Frutuoso - Ribeira Grande 19.028.671 FEDER 16.174.370

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

M1420-11-6076-FEDER-000171
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LUVEGO - GABINETE DE 
ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 39.481 FEDER 5.034

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000170
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E 
HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 112.680 FEDER 14.367

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000169
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ALUMIDEIA DA MADEIRA, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 17.085 FEDER 2.178

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000167
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade NUNES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 516.705 FEDER 65.880

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000149
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade PÉ DE DANÇA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 25.132 FEDER 5.435

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000152
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 514.902 FEDER 70.574

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000145
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FLV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE FRUTA, LEGUMES E VERDURAS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 129.783 FEDER 16.547

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000159
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 176.936 FEDER 22.559

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000161
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 73.988 FEDER 9.434

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000158
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA 
& FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 102.991 FEDER 13.131

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-09-4842-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Adaptação de edifício a creche no Nordeste 443.908 FEDER 377.322

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-09-4842-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Remodelação do colégio O Baloiço em Angra do Heroísmo 1.043.244 FEDER 886.758

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

M1420-11-6076-FEDER-000150
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade J. CARDOSO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 4.072.079 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000151
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade BCN CHALLET , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 260.376 FEDER 33.198

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000147
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 68.249 FEDER 8.702

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000155
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade JOSE LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 32.348 FEDER 4.124

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000144
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade BT - ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 71.077 FEDER 9.062

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000156
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade LUIS ANTONIO MARTINS COSTA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 165.815 FEDER 21.141

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000148
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 2.148.530 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000142
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 285.719 FEDER 36.429

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000153
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 440.094 FEDER 56.112

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000160
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MIDAS - OURIVESARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 35.283 FEDER 4.499

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000157
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 
SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 52.715 FEDER 6.721

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0651-FEDER-009752
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QTAVE - QUINTA DE AVESTRUZES, 
UNIPESSOAL LDA Comunicar e Comercializar Avestruzes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-008975
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CCENERGIA, AUDITORIA E 
CONSULTORIA ENERGÉTICA LDA

Definição e implementação de novas metodologias e ferramentas de controlo 
de gestão na CCEnergia 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100236
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VILA 707 - INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA. Remodelação de instalações e aquisição de equipamentos 122.401 FEDER 68.730

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009412
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A. Estudo de Acacia dealbata Link como base para conceito de biorefinaria 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008917
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CLOTHING CONCEPT, UNIPESSOAL 
LDA CLOTHING PLAN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008930
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

MOLDIFLEX - INDÚSTRIA DE MOLDES 
E FLEXOGRÁFICOS LDA MOLDIFLEX & Open FOAM 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-010372
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

RECIVALONGO - GESTÃO DE 
RESÍDUOS, LDA

Avaliação da recuperação dos subprodutos carbonosos, resultantes da 
gasificação de Combustível Derivado de Resíduo (CDR), como adsorventes de 
baixo custo 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-013311
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SAFELAB - CONSULTORIA TÉCNICA 
LDA SAFE - Sistema Apoio Função Empresarial 196.441 FEDER 100.983

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0249-FEDER-014570
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

POLOPIQUE - ACABAMENTOS 
TÊXTEIS, S.A. Polopique Acabamentos 2019: Inovação Produtiva 1.956.200 FEDER 767.790

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-008963
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEXT LIGHT, LDA Design e Produção de Iluminação Arquitetural com tecnologia Led 113.165 FEDER 79.216

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014901
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FÁBRICA DE PAPEL PONTE 
REDONDA, S.A.

Alteração ao processo de fabricação de papel para o desenvolvimento e 
produção de uma nova gama de produtos de características inovadoras. 159.116 FEDER 79.558

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013266
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INCALCULÁVEL, UNIPESSOAL LDA Incalculável - Qualificação para a competitividade 268.591 FEDER 120.866

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013315
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INCALCULÁVEL, UNIPESSOAL LDA Incalculável - Projeto de Internacionalização 220.441 FEDER 99.198

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-009050
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VISOUND ACÚSTICA, S.A.

InoVICOUSTIC ? Novo estabelecimento para a capacitação tecnológica e 
produtiva, visando a internalização de processos para o aumento da 
capacidade de inovação, diferenciação e do valor acrescentado do 325.770 FEDER 228.039

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012773

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BORDADOS JOAQUIM OLIVEIRA & 
OLIVEIRA LDA Internacionalização por via direta da Bordados Oliveira 177.803 FEDER 83.207

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-011967
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VINUSOALLEIRUS, LDA Soalheiro Internacional 363.630 FEDER 163.634

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-008997
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO RAUL MARTINS LOBATO, S.A. PERISAUCE 19.950 FEDER 14.963

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-012793

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COURO AZUL - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COUROS S.A. Eco Quality Leather 173.246 FEDER 81.076

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012794

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COURO AZUL - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COUROS S.A. Global Leather 238.208 FEDER 107.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014853
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

COURO AZUL - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COUROS S.A. InovCut - Expansão e Competitividade 1.220.530 FEDER 610.265

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009441
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) COOLFARM, S.A. CoolFarm going Global 542.136 FEDER 243.961

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013094

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CICOMOL, S.A. INOVDOOR - Curv-out and Integrated-al 169.480 FEDER 80.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-009028

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CICOMOL, S.A. CICOMOL OUT DOOR 469.584 FEDER 212.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009889
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GRANITOS MONTEIRO & MARTINS, 
LDA Adesão à Economia Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-009939

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

VASICOL, OLARIA DE BARRO 
VERMELHO LDA

Desenvolvimento de metodologias de concepção e desenvolvimento de 
produto orientado para a cerâmica decorativa, com base em sistemas 3D 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-010317
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MÉTODO E PRESTÍGIO - UNIPESSOAL 
LDA Serviços de Consultadoria especializados 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008962
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FASTER - PRODUTOS ALIMENTARES 
LDA

Implementação de Sistema de Gestão de Segurança Alimentar baseado na 
FSSC 22000 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011999
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRANSBOLHO - TRANSPORTES DE 
MERCADORIAS LDA

Alargamento da Capacidade Internacional dos Serviços de Transporte 
Terrestre de Mercadorias da TRANSBOLHO 255.795 FEDER 119.053

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009225
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MARIA RAMOS DE ALMEIDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Criação de Marca e Design, da MARIA RAMOS DE 
ALMEIDA. 14.250 FEDER 10.688

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013952
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LOGICPULSE TECHNOLOGIES LDA Impulsionamento do crescimento e expansão da Logicpulse Technologies, Lda 74.613 FEDER 33.576

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008932
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MÁRIO CALDEIRA, UNIPESSOAL LDA Implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009014
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FIO BLUE - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA FIO BLUE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008907
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JETZT, LDA Mysticlayer 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013632
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MÁRIO F. RINO LDA Internacionalização para expansão e modernização sustentada 222.149 FEDER 101.707

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013823
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MÁRIO F. RINO LDA Qualificação reforça a capacidade de expansão e modernização 92.201 FEDER 41.490

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-011187
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A. Tecnologia para a Competitividade II 853.226 FEDER 426.613

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015015
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RIBERMOLD LDA Inov4Riber- Capacidade e Inovação tecnológica 1.329.512 FEDER 797.707

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010395
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FUNSPRING - UNIPESSOAL LDA Funspring Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009036
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TERRABERTA - UNIPESSOAL LDA

Melhoria das capacidades de gestão e implementação de consultoria 
empresarial e reforço da competitividade com vista à eficiência. 19.050 FEDER 14.288

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009060
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CICOMOL, S.A. INOVDOOR 1.076.054 FEDER 540.512

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013310
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GSD, SERVIÇOS MÉDICOS, LDA Internacionalização da GSD Dental Clinics 224.810 FEDER 102.048

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-009075

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CASTELBEL - ARTIGOS DE BELEZA, 
S.A.

Qualificar para reforçar a presença internacional da empresa e a notoriedade 
das marcas próprias 170.242 FEDER 76.609

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013723
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GARANTIA DAS QUINTAS, 
SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL 
LDA Projeto de Internacionalização Garantia das Quintas 91.781 FEDER 41.301

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009095
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas POWERWIZARD - UNIPESSOAL LDA Vale Internacionalização - Powerwizards 19.912 FEDER 14.934

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013286
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MIGUEL GONÇALVES, UNIPESSOAL 
LDA E-Goi V2.0 259.905 FEDER 116.957

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009140
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NEOCOM - DISTRIBUIÇÃO 
COMPONENTES AUTOMÓVEL LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias de 
Informação e Comunicação da NEOCOM 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008900
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ROBOWORK, LDA

Desenvolvimento de um website com tecnologia responsive e optimização 
para Google 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009141
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NEOCOM - DISTRIBUIÇÃO 
COMPONENTES AUTOMÓVEL LDA Plano de Internacionalização da NEOCOM 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008936
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FCONDE - SERVIÇOS E COMÉRCIO 
INTERNACIONAL, LDA Plano de Marketing e Marketing Digital - Fconde 19.700 FEDER 14.775

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-015055

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DRAGUS INT, LDA Draga Hidráulica Inovadora 11.968.975 FEDER 7.181.385

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014308
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TECNIMASTER FL - SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS LDA Lançamento de novos produtos e qualificação para novos mercados 501.806 FEDER 301.933

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013213

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DOMINGOS JOSE LEITE LDA Internacionanização Domingos José Leite 73.843 FEDER 33.229

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-008970

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO 
LDA FTC Estratégia de Internacionalização 2015-2017 439.155 FEDER 197.620

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013319

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto A TÊXTIL DE SERZEDELO S.A. Qualificação da Têxtil Serzedelo 147.173 FEDER 66.228

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014635
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A TÊXTIL DE SERZEDELO S.A. Inovação empresarial da Têxtil de Serzedelo 778.610 FEDER 389.305

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-013380

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LOUROPEL - FABRICA DE BOTÕES 
LIMITADA Alargamento e diversificação de mercados 668.958 FEDER 301.031

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-011977
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MUTUAL INSPIRATION LDA

Projecto I Loft Porto - Alojamento temporário, restauração e experiências 
turísitcas 623.738 FEDER 436.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014051
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ESTILO EM EVIDÊNCIA - INSTITUTOS 
DE BELEZA, LDA A internacinalização no franchising do bem-estar 126.951 FEDER 57.128

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013129
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MATERFUT , S.A. design 188.519 FEDER 87.689

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009273
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CURIOSIDADE DIGITAL, LDA Internacionalizar para Crescer 19.675 FEDER 14.756

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-008888
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DIAGONAL INÉDITA - S.A. EMPREENDER NA DIAGONAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-009016
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VILLABOSQUE - PRODUTOS 
AGRÍCOLAS, LDA Espargo Verde à Conquista de Mercado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000137
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LUDGERO ANASTÁCIO GARCIA 
BARROS- GABINETE CONTABILIDADE 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 29.152 FEDER 3.717

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000133
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES 
COLECTIVAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 476.895 FEDER 60.804

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000132
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 253.901 FEDER 31.986

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000138
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS QUÍMICO-
FARMACÊUTICOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 184.968 FEDER 23.583

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000140
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade JOÃO GOMES

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 209.392 FEDER 26.697

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000139
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

UNIPANCA-PANIFICADORA DO 
CANIÇO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 344.096 FEDER 43.872

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000134
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CARLA MARIA GOMES VALENTE 
AGANTE

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 37.478 FEDER 4.778

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000119
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 148.202 FEDER 18.896

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000124
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 679.306 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000130
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SAUL & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 415.481 FEDER 52.974

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000107
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 
AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 166.320 FEDER 21.206

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000113
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

IN OUT TRAVEL VIAGENS E 
TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 47.286 FEDER 6.029

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000111
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade CANHA & VARELA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 97.608 FEDER 12.445

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000105
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 87.299 FEDER 11.131

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000117
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade 2UBC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 68.583 FEDER 8.744

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000125
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 261.902 FEDER 33.393

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000106
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, 
UNIPESSOAL, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 249.680 FEDER 31.834

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000122
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

CATARINA ARAÚJO BARRETO, 
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 169.519 FEDER 21.614

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000129
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ANTÓNIO GIORGI & COMPANHIA 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 115.677 FEDER 14.749

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000104
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MARKPURE - COMÉRCIO A RETALHO 
DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 96.552 FEDER 12.310

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000120
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 222.727 FEDER 28.398

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000112
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

INFOR - RAM - SISTEMAS DE GESTÃO 
INFORMATIZADA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 135.645 FEDER 17.295

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000118
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 145.297 FEDER 18.525

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000128
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

HIDROMADEIRA - HIDRÁULICA E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 108.550 FEDER 13.840

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000114
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade PADARIA E DOÇARIA TIRIRI LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 87.427 FEDER 13.005

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000123
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

HOTEL ORCA PRAIA - 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 869.920 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000121
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

M. ALEXANDRA CARDOSO, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 63.566 FEDER 8.105

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000131
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GREENSAFE - HIGIENE, SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 39.420 FEDER 5.026

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000126
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade DUNASPAR - MINIMERCADO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 29.262 FEDER 3.731

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000108
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade PEREIRA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 10.276 FEDER 1.310

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0651-FEDER-008869
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PACORP, UNIPESSOAL LDA Criação de Rede de Agentes Franquedos 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-009988
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

ECO-PARTNER - INOVAÇÃO E 
PROJECTOS INTERNACIONAIS, 
UNIPESSOAL LDA

Estudo de tecnologia inovadora para tratamento on-site de resíduos 
hospitalares do grupo III 10.684 FEDER 8.013

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-008843
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas UTILCORTE, UNIPESSOAL LDA Estudo de mercado - França e Alemanha 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-013936
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SACRED HEART, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Marca Walls of Benin 270.338 FEDER 121.652

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012861

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto A CIMENTEIRA DO LOURO, S.A. ACL EXPORTAR 705.711 FEDER 317.570

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012710
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORGANIGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, 
LIMITADA Organigráfica Internacionalização 258.440 FEDER 117.798

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013436
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONFECÇÕES MARISELSA LDA LIBERJEANS A VESTIR O MUNDO! 195.578 FEDER 90.407

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008993
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE 
MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO LDA Internacionalização Formefeitos 468.876 FEDER 218.632

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008992
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE 
MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO LDA Qualificação Formefeitos 205.253 FEDER 104.157

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-009057

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INDÚSTRIAS METÁLICAS VENEPORTE 
S.A.

VENEPORTE - Reforço da qualificação técnica, produtiva e promocional da 
empresa 412.449 FEDER 185.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008877
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

KORISANA - REPRESENTAÇÕES E 
COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias de 
Informação e Comunicação da KORISANA 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-008878
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

KORISANA - REPRESENTAÇÕES E 
COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LDA Plano de Internacionalização da KORISANA 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008964
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUEIJOS LAGOS - QUEIJOS E 
DERIVADOS, LDA Queijos de Qualidade com o referencial IFS-Food 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009168
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DOMÉNICOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, 
UNIPESSOAL LDA Doménicos Além Fronteiras 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012670
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME OUTMARKETING, LDA Qualificação da Outmarketing 100.610 FEDER 45.275

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009959
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MANUTRIAL - MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LDA MANUTRIAL - Proteção Industrial 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008857

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BEBIDIS - DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, 
S.A. Projecto de consultoria para desenvolvimento da equipa comercial 12.120 FEDER 9.090

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008826
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FANCY CHALLENGE - UNIPESSOAL 
LDA Plano de Negócios Wanderlust Apartments 19.620 FEDER 14.715

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008865
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SABORES VALIOSOS - LDA SABORES VALIOSOS_EMPREENDEDORISMO 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012799
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SIB-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
BRITAGEM DE PEDRA LDA SIBECO - Entrada em novos mercados e lançamento de novos produtos 600.523 FEDER 270.235

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014650
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DIONÍSIO JOSÉ GOMES DAS NEVES 
LDA Aumento da capacidade produtiva de construções metalomecânicas 556.820 FEDER 334.092

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-008810
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EPISÓDIO - DESIGN E CRIAÇÃO DE 
AMBIENTES LDA Episódio Internacional 2015-2016 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008961
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CENTRALGEST, PRODUÇÃO DE 
SOFTWARE S.A. CentralGest aposta na qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-008795
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ELIOTER-PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LDA Competir com Qualidade e Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014611
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OUTEIRHOTEL, LDA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOTEL CASA DO OUTEIRO 3 ** 523.252 FEDER 366.277

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014075
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INDICE ICT & MANAGEMENT LDA Reforço da competitividade e da presença nos mercados externos 316.169 FEDER 151.424

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008764
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SORRISO INÉDITO, LDA

Implementação do Balanced ScoreCard (BSC) e do método de Custeio 
Baseado na Atividade (CBA) 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-011812
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado BURGHSUPPORT - UNIPESSOAL LDA ALGARVEVELO - Cicloturismo no Barlavento algarvio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008833
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FATIBIKE, UNIPESSOAL LDA Fatibike Inova 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008778
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

A. LOUREIRO - MÁQUINAS, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA 
ALUMÍNIO LDA

Implementação de ferramentas de gestão - Balanced ScoreCard (BSC) e 
elaboração do Plano de Marketing e Comunicação 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008788
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CHOCOLATERIA DELÍCIA, 
UNIPESSOAL LDA

Serviço de Consultoria para implementação de um Sistemas de Gestão da 
Segurança Alimentar, segundo a Norma ISO 22000 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-011844

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ECOFIRMA - INTERNATIONAL LDA ECO EXPORTAR 396.200 FEDER 178.290

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-009042
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ARTFAZIUM - ENGINEERING, LDA ARTNOVION X-FIRE 18.600 FEDER 13.950

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-008815
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CHEAPTRADE - LOJAS DE 
INFORMÁTICA, LDA Prospeçao internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009213
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas V. PARODI, LDA Internacionalização V. Parodi 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008981
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MÃOS QUE CUIDAM, LDA Mãos que Cuidam 8.954 FEDER 6.716

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-009059

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INDÚSTRIAS METÁLICAS VENEPORTE 
S.A. VENEPORTE - Reforço da penetração no mercado internacional 454.074 FEDER 204.333

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009035
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAQTELCER - EQUIPAMENTOS E 
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, LDA

Criação de uma empresa com produção de máquinas e soluções industriais 
TICE de gestão integrada e monotorização em tempo real, on-line 319.317 FEDER 239.488

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-010745
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

TRUST IT - CONSULTORIA E 
SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA Affective Tour 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-009088
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ENERGIE EST, LIMITADA MAIS COMPETITIVIDADE PARA O MERCADO GLOBAL 144.857 FEDER 65.186

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014612

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ZÉNITE DESPERTAR - S.A. Cama Matriosca 24.971.675 FEDER 17.469.833

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008824
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PIRÂMIDEXÓTICA - DISTRIBUIDORA 
DE PEDRAS NATURAIS LDA Internacionalização da empresa Pirâmide Exótica 330.053 FEDER 148.524

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014517
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas POLIBAG TCI-EMBALAGENS, S.A. POLIBAGTCI - INOVAR PARA MELHORAR E CONQUISTAR! 1.174.199 FEDER 587.743

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-011982
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas D2H, UNIPESSOAL LDA Exportação de Etiquetas de Fabrico 100% Nacional 272.010 FEDER 126.419

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008779

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.A.M. FERNANDES & FILHOS, LDA. Gestão de Manutenção 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013648

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS S.A. Internacionalizar com valor 341.271 FEDER 153.572

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008800
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MVC - MÁRMORES DE ALCOBAÇA 
LDA MVC Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-008784
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado SAVANAPLANET LDA SAVANAPLANET, Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000098
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade CHAVES & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 186.538 FEDER 23.784

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000097
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO 
DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 27.400 FEDER 3.494

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000100
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 120.372 FEDER 15.347

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000101
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 193.178 FEDER 29.815

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000099
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, 
CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
FISCAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 90.248 FEDER 11.507

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000103
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 543.609 FEDER 69.805

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000282
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 369.289 FEDER 44.469

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000102
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 668.514 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0853-FEDER-014131
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME Aggregate Layer - Unipessoal Lda

Criação da primeira empresa portuguesa dedicada à fabricação e 
comercialização de placas de gesso revestidas a PVC e a folha de alumínio 
para decoração de tectos falsos 1.033.000 FEDER 619.800

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-011984

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TRANSNÓS - TRANSPORTES LDA Reforço da competitividade da TRANSNÓS 94.015 FEDER 45.695

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-009144
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TECNOBENTO LDA Nova Sede e Unidade Industrial da Tecnobento 1.507.772 FEDER 1.130.829

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015596

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FORMA Z - ENGENHARIA, LDA GO iFORMA Z 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-010684

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VAPESOL - FÁBRICA DE 
COMPONENTES PARA CALÇADO, 
LDA

Internacionalização de novo produto (solas Biodegradáveis), de 
sustentabilidade ambiental e elevado valor acrescentado 214.286 FEDER 97.604

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008745
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

OFICINA DE CÁLCULO - SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE LDA OFICINA DE CÁLCULO_Inovação Organizacional e Economia Digital 19.630 FEDER 14.723

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-008699
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) CALÉ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA PÃO DO MAR 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-02-0853-FEDER-008686

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto HUGAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CAMARA DO COMERCIO E 
INDUSTRIA DOS AÇORES CAPACITAÇÃO DAS EMPRESAS REGIONAIS PARA A COMPETITIVIDADE 316.065 FEDER 268.655

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000082
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 514.398 FEDER 65.586

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000088
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

VILA VENTURA-ACTIVIDADES 
TURISTICAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 216.803 FEDER 27.642

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000086
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BORMADEIRA - BORDADOS DA 
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 30.327 FEDER 7.733

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000084
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 
MARCENARIA, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 88.777 FEDER 11.319

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000092
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADPOINT RENT A CAR - 
SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 
ALUGUER DE AUTOMÓVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 41.078 FEDER 5.237

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000087
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO 
DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS 
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 150.963 FEDER 19.248

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000095
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE 
GÉNEROS ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 459.081 FEDER 58.533

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000093
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MARIA MILENA MAROTE DE OLIM 
PERESTRELO

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 95.556 FEDER 14.620

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000085
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 
LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 236.371 FEDER 30.137

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000089
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade CAMPOS & GUERRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 385.446 FEDER 49.144

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000090
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade BIANCHI & RIBEIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 87.836 FEDER 11.199

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000083
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 216.819 FEDER 27.644

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000096
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA 
& CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 546.200 FEDER 69.640

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000091
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE 
RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 43.474 FEDER 5.543

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

POCI-02-0752-FEDER-013496

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PJA-MOLDES- SOCIEDADE TÉCNICA 
DE MOLDES , LDA Internacionalização PJA - Extensão do Mercado 77.815 FEDER 35.017

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008711
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

INTERHIGIENE -INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LDA Detergente de roupa com propriedades repelentes de insetos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-011853

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PIMBA - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO LDA

Alargamento a Novos Mercados, Segmentos e Canais de Venda no Mercado 
Internacional 292.609 FEDER 133.292

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008685
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

ECOIBERIA - RECICLADOS IBÉRICOS, 
S.A.

Estudo sobre processabilidade de PET reciclado obtido pelo processo de 
reciclagem mecânica 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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NORTE-02-0853-FEDER-014976
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMG UNIPESSOAL, LDA

CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE, COM NOVOS PROCESSOS E GESTÃO 
ORGANIZACIONAL, NOVOS PRODUTOS, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E 
PRODUTIVIDADE E INCREMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO 1.413.713 FEDER 849.391

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012663

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROHS - EQUIPAMENTO 
HOSPITALAR E SERVIÇOS 
ASSOCIADOS S.A. PROHS Qualifica 194.929 FEDER 87.718

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-009086
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARPIDEIA - UNIPESSOAL LDA Inovação Tecnológia do Processo de Fabrico e Oferta de Novos Produtos 341.435 FEDER 207.604

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011979
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TODDLER Portugal, Lda.

Loja On line de marca, TODDLER®, concepção, domínio e gestão nacionais 
direccionada ao segmento infantil no mundo 319.308 FEDER 148.107

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014750
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VALENTE & LOPES, LDA

Expansão da capacidade produtiva, com internalização de tarefas e melhoria 
da eficiência na produção de estruturas sombreadoras e estruturas metálicas 
para estações de lavagem automáticas. 1.318.815 FEDER 791.289

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-008696
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

GEO-GROUND ENGINEERING 
OPERATIONS, PRODUTOS E 
SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E 
GEOTECNIA LDA Modelação e Simulação Estrutural de Conceito de Contenção 12.721 FEDER 5.088

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0651-FEDER-008704
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SUPERHOME - SERVIÇOS AO 
DOMICÍLIO, LDA Criação de um Modelo de Negócio 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008724
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação IBERIANA TECHNICAL, LDA Desenvolvimento de um sistema de doseamento de fluídos com visão artificial 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-009157
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado GOLF CHECKIN LDA Golf Checkin - Rota para a Internacionalização 299.303 FEDER 134.686

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-009156
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado GOLF CHECKIN LDA Golf Checkin - Qualificar para internacionalizar 180.352 FEDER 81.158

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-008729
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

UNIÃO DE CAMIONAGEM DE CARGA 
LDA

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, SEGUNDO O 
REFERENCIAL NP EN ISO 9001:2008 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-009146
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) NUNO & AGNELO, LDA Consultoria em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-009751
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SEROLF-ROLAMENTOS E BORRACHAS 
LDA Inovar na Comunicação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008719
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SKILLENT, LDA Skillent 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-008680

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FAIANÇAS IDEAL DE VALE DE OUREM 
LDA

Desenvolvimento e implementação de ferramentas para conceção e 
modelação de produtos cerâmicos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-008901
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

A.M.P.S. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
CLIMATIZAÇÃO LDA AMPS, Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008721
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SEGMENTO SINGULAR LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008661
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MENDES & PASCOAL LDA Maprol Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008710
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SLIDESHOW - UNIPESSOAL LDA SlideShow Inova 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008621
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) G. F. S. - COSMÉTICOS, LDA

Consultoria para desenvolvimento e implementação de soluções de web 
marketing, comunicação na web e e-commerce 17.200 FEDER 12.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-008625
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOSE GARCIA LDA Consultoria de Gestão Estratégica 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012488

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 
DE COIMBRA BUEC .: BUEC - Balcão Único da Escola Superior de enfermagem de Coimbra 319.164 FEDER 271.289

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-01-0247-FEDER-009103
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) VALENTE & RIBEIRO LDA

Desenvolvimento e implementação de um sistema para a gestão do risco na 
Valente e Ribeiro, SA 18.014 FEDER 13.511

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-016106
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

MARTINS & REIS - HIGIENE, 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
LDA Extintor Ultraleve - projeto de extintores mais leves 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-008903
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NEW TAB - INFORMÁTICA, LDA New Tab 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008634
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ANTÓNIO LOPES PINA, UNIPESSOAL 
LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008838
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ESQUECER O TEMPO, LDA Implementação de loja on-line utilizando a tecnologia Website Responsivo 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-009237
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SERENO & PERFEITO - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES LDA Consultoria para diagnóstico, planeamento e gestão do plano de marketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008867
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEXTIL - ANDRÉ AMARAL LDA TAA - TÊXTEIS AVANÇADOS EM ALGODÃO 829.224 FEDER 568.683

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014201
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AQUAFER LDA

Aumento da capacidade de produção de soluções para climatização de águas 
domésticas e industriais. 705.553 FEDER 423.332

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-008623
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MANUEL PRATES & FILHOS LDA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL 16.400 FEDER 12.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-008829
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

AIRFREE - PRODUTOS 
ELECTRÓNICOS, S.A. Projeto de Internacionalização da AIRFREE 728.605 FEDER 329.025

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014549
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) POLIPOP - ESPUMAS TÉCNICAS, LDA Instalação de unidade industrial de fabrico de peças em espumas técnicas 2.627.907 FEDER 1.839.535

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011995
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE 
COLCHÕES LDA

Diversificação de mercados externos, reforço da notoriedade da marca e 
inovação organizacional da PLANIFLEX 276.538 FEDER 127.501

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-009211

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS 
S.A.

GRESTEL 2020 (Internacionalização) - Expansão, eficiência operacional, marcas 
próprias e ecoeficiência 1.089.542 FEDER 492.940

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-011209

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS 
S.A.

GRESTEL 2020 (Internacionalização) ? Expansão, eficiência operacional, 
marcas próprias e ecoeficiência 533.516 FEDER 265.234

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008868

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS 
S.A.

GRESTEL 2020 ? Expansão, eficiência operacional, marcas próprias e 
ecoeficiência 7.578.674 FEDER 4.547.204

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-015138
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CLÍNICA DE CERTOMA - CLÍNICA 
MÉDICO DENTÁRIA DE ANADIA LDA

Aumento da Capacidade da Clínica de Cértoma: Criação de Sala de Cirurgia e 
Aquisição de Equipamentos de Alta Tecnologia 421.231 FEDER 253.683

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008873
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PIN DROP, UNIPESSOAL LDA Consultoria de Plano de Negócios 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-011963
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ROOF - NEW CONCEPT MEDIA, LDA.

Lançamento de uma Revista de Marca, Design, Programação e Conteúdo 
originária em PORTUGAL 316.504 FEDER 147.222

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-012260
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IGTEC, LDA IGTEC - Internacionalização de Soluções Chave na Mão 174.433 FEDER 78.495

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012257
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IGTEC, LDA IGTEC - Capacitação para a Excelência 83.465 FEDER 37.559

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008647
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TAPA COSTURAS - PRODUÇÃO E 
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LDA Internacionalização da Tapa Costura 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008717

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LG - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA. Gestão da manutenção 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008852

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MANUEL FERNANDO AZEVEDO S.A. MFA - Inovação e Excelência Produtiva 3.111.844 FEDER 1.555.922

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008631
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

SERRALHARIA MECANICA VILA NOVA 
LDA Therapheet - Dispositivo Mecatrónico de Apoio à Fisioterapia 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-008689
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EAGLE DECADE FÁBRICA DE DISCOS 
DE POLIR, LDA

Constituição de Unidade de Produção de Discos de Polimento Taylor Made - 
Eagle Decade 1.337.256 FEDER 936.080

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008632
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

MANUEL DE OLIVEIRA & MARTINS 
LDA GAS IN DIESEL - Uso de GPL e GN em pesados de mercadorias 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-008691

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FABRICA DE CALÇADO EVERESTE LDA Registo internacional da marca PERKS 1942 14.055 FEDER 10.541

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-011975

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PORTUGAL NEXT CHALLENGE: USA 1.036.305 FEDER 880.859

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012791

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - 
INTERVENÇÃO DE EXCELÊNCIA NO 
SECTOR AGRO-ALIMENTAR PortugalFoods - Internacionalização do setor agroalimentar 2015-2017 856.644 FEDER 728.148

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014511

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE 
CALÇADO,COMPONENTES E 
ARTIGOS DE PELE E SEUS Portuguese Shoes 2015/2017 - Campanha de Imagem do Cluster do Calçado 1.727.229 FEDER 1.468.144

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-008667

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PHC-SOFTWARE,S.A.

POTENCIAÇÃO INTERNACIONAL da PHC para os mercados da Europa e 
América Latina 510.180 FEDER 229.581

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-009043

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS 
E AGRÍCOLAS S.A. ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente 234.319 FEDER 116.477

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008651
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BACELAR & IRMÃO, LDA Estudo e abordagem ao Mercado da Galiza 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008732
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PORTO SECRETO - HOTELARIA E 
RESTAURAÇÃO, LDA

THE BLINI - Criação de um novo restaurante especializado em SEAFOOD 
GOURMET de origem nacional e orientado para um segmento internacional 
de topo de gama 375.919 FEDER 254.597

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100234
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais AZORES GREENMARK, LDA AZORES | GREENMARK - FEEL THE AZOREAN NATURE 79.162 FEDER 27.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Tradição e inovação no reforço da competitividade das empresas artesanais 
dos Açores 767.942 FEDER 652.751

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-012836
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VERTEQUIP - EQUIPAMENTOS E 
TRABALHOS VERTICAIS, S.A. STEP Beyond Borders 213.234 FEDER 95.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008612

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EUROCHOCOLATE - SOCIEDADE 
REPRESENTAÇÕES LDA Eurochocolate-SegAl 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-012904
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CODE ALERT - CONSULTORIA E 
AUDITORIA EM SEGURANÇA DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA Projeto de Internacionalização da Code Alert 322.000 FEDER 144.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000080
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade GARCES & FARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 94.043 FEDER 11.991

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000079
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 420.967 FEDER 53.673

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000071
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PACOTE DE SUGESTÕES - 
CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 264.987 FEDER 54.902

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000075
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade GRANITOS GARCÊS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 75.276 FEDER 9.598

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000077
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

S.M. - COMÉRCIO DE ARTESANATO E 
RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 104.153 FEDER 13.280

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000072
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

AMANHECER COM LETRAS - 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 30.861 FEDER 3.935

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000070
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 102.926 FEDER 16.404

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000081
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E 
SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 107.247 FEDER 13.674

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000076
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADCONTA - CONTABILIDADE DA 
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 310.251 FEDER 39.557

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000078
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 144.600 FEDER 18.437

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-03-0853-FEDER-000007
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas J. CARDOSO, S.A.

Projeto de aumento de competividade, flexibilidade e capacidade de resposta 
ao mercado global 4.280.769 FEDER 1.275.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000073
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

JOSE MANUEL DE ABREU 
GONÇALVES                                                                                                                                  

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 55.591 FEDER 7.088

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-05-2114-FEDER-000003
Programa Operacional Regional da 
Madeira 05 - Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Recuperação e valorização do acesso ao percurso natural no Parque Ecológico - 
Ponte Pisão 48.766 FEDER 41.451

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

M1420-11-6076-FEDER-000074
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 178.962 FEDER 22.818

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

NORTE-02-0752-FEDER-009129
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FINOGOLD - COMÉRCIO INDÚSTRIA 
OURIVESARIA LDA Internacionalização Finogold 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008585
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ZERUS JEWELLERY, LDA Zerus - Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-009772
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

FLUIDOTRONICA - EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LDA

Estudo preliminar para o desenvolvimento de uma nova linha de produtos 
através de um novo processo de fabrico 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-014444
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALLINTOOLS, S.A.

Expansão internacional de bens transacionavéis através da inovação 
tecnologica ( produto/processos) geradoras de maior valor acrescentado 2.769.820 FEDER 1.661.892

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008566
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ECOMOVIMENTO, LDA

Produção de bio-aditivos para gasolina e gasóleo a partir de óleos e gorduras 
não adequados para a produção de biodiesel 18.500 FEDER 13.875

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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NORTE-02-0752-FEDER-008580
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WELLNUTRI LDA Estudo de condicionantes de exportação para o mercado Brasileiro 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014327
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSÉ FRANCISCO COSTA CRUZ & 
FILHOS LIMITADA Aumento da capacidade produtiva 1.128.281 FEDER 789.797

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-009002

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CALÇADO EUROVILDE-DE PEREIRA & 
IRMÃOS, LDA

Reforço das capacidades de organização e gestão, para passar a competir em 
produtos de gama alta 146.865 FEDER 67.172

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008600

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOPREFA - COMPONENTES 
INDUSTRIAIS, S.A. Implementação de sistema de gestão da qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008774
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TECNIFORJA - FORJAGEM E 
ESTAMPAGEM DE PEÇAS TÉCNICAS, 
LDA 13.084Y 1.120.839 FEDER 676.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008574
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARCUCCI & GARCIA, LDA Marcucci & Garcia - Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-011561
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STYLELAB - SERVIÇOS, LDA STYLELAB/ObjectsLab v2.0 136.454 FEDER 61.893

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008904
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas POLO - PRODUTOS ÓPTICOS S.A.

Implementação de uma linha de fabrico de lentes minerais oftálmicas 
progressivas fabricadas pelo método freeform 280.897 FEDER 168.538

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008645
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FRESBEIRA - INDÚSTRIA DE CARNES 
LDA

Implementação de Sistema de Gestão de Segurança Alimentar baseado na ISO 
22000 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013295
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SEGIMPRIMA, LDA Segimprima Internacionalização 252.379 FEDER 113.570

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010724
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

JARDIM DO CHÁ - PRODUTOS 
NATURAIS E DIETÉTICOS, LDA Jardim do Chá - Janela Global 6.182 FEDER 4.637

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008552

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto REMBALCOM, S.A. Rebranding para crescimento internacional 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-009228
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado BE SUN, LDA

Consultoria especializada para diagnóstico, planeamento e gestão de 
marketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-008597
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

SERVISTEEL - SOLUÇÕES TÉCNICAS E 
ENGENHARIA, LDA

Conceção e caracterização de um sistema construtivo modular em perfis de 
aço leve, vocacionado para edifícios novos e reabilitação urbana 20.000 FEDER 8.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-008537
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EDUARDO OLIVEIRA & IRMÃOS LDA Implementação de Estratégias de Marketing Digital 19.990 FEDER 14.993

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009770
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ANA MURIEL SANTOS DE JESUS

Criação e apoio ao arranque da empresa direcionada para cofecção vestuário 
exterior 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008567
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BEAUTIFUL ANGELS, LDA Elaboração de Plano de Negócios 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008730
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LOUSÃTEXTIL-INDUSTRIA DE 
MALHAS E BORDADOS DA LOUSÃ 
LDA Consultoria para implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 6.900 FEDER 5.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008708
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MODERNAÇÃO - GESSO 
DECORATIVO, LDA Modernação, Lda.; promover a inovação e o crescimento. 19.990 FEDER 14.993

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008547
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DREAMBENEFIT - UNIPESSOAL LDA Plano de negócios e criação de loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-008583
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALUMINIBEIRA - INDÚSTRIA DE 
ALUMÍNIOS LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela 
norma ISO 9001:2008 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008641
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

UPSTEEL - TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO E 
MONTAGEM LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela 
norma ISO 9001:2008 12.200 FEDER 9.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008554
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VALE - SOLUÇÕES PARA PRODUÇÃO, 
LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008659
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VILAMADEIRAS-COMERCIO DE 
MADEIRAS LDA

Desenvolvimento e Implementação de Plataforma informática de Apoio à 
gestão ? aquisição de serviços de consultoria 8.500 FEDER 6.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014576
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARLOS SILVA - MOLDES, 
UNIPESSOAL LDA

High Precision Molds ? Inovação Produtiva e Otimização Organizacional Rumo 
à Excelência. 653.860 FEDER 457.702

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008340

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ANIBAL DE OLIVEIRA CRISTINA LDA

Gestão e prevenção dos riscos associados ao uso de substâncias químicas e 
implementação de medidas de gestão ambiental 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008168
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NAUTIMATEUS , UNIPESSOAL LDA Integração à Competitividade do Turismo da regão Centro 18.600 FEDER 13.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014744
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MULTISAC - EMBALAGENS FLEXÍVEIS, 
S.A. MULTISAC - Incremento produtivo e de design 1.502.966 FEDER 1.125.755

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-008107
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME YOUR DOCTOR - CONSULTING, LDA

Estudos de caraterização dos mercados, aquisição de informação e consultoria 
específica para os mercados UK e Irlanda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-008533
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

NUTRIDIL-COMERCIO DE PRODUTOS 
DIETETICOS LDA NUTRIDIL CONSULTORIA EM INTERNACIONALIZACAO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008604

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

METALGUARDA - INDÚSTRIA 
METALÚRGICA LDA Apoio na Implementação de Norma Específica para o Sector Metalomecânico 17.792 FEDER 13.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-009056
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

LOULEDOCE - FÁBRICA DE 
PASTELARIA LDA Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008455
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRIALARMES - LDA

Prospeção de mercados internacionais para continuar o crescimento da 
empresa 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008706
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GLYMTER, LDA Open2NewMarkets 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008378
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SUS - SKILL UTILITIES SYSTEMS, LDA Ir + Alem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008412
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

FERMENTUM - ENGENHARIA DAS 
FERMENTAÇÕES LDA LÚPULO - Novas técnicas de utilização para otimizar sensorialmente cervejas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-008399

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PERFILNORTE, S.A. Implementação de um Sistema de Gestão de IDI na Perfilnorte S.A. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008303

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FELICIANO SOARES - GRANITOS DE 
PONTE DE LIMA LDA Inovação para a concretização de produtos diferenciadores 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008619

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JOSE DAS NEVES QUEIROS & FILHOS 
LDA Gestão e prevenção dos riscos associados ao uso de substâncias químicas 18.490 FEDER 13.868

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-008078
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CENTRO EUROPEU DE ORTOPEDIA - 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LDA Internacionalização Moçambique CEO 19.075 FEDER 14.306

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0853-FEDER-014753
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO - 
MPG, LDA Construção de uma nova unidade de produção 2.854.629 FEDER 1.998.241

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013268
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VALENTE & LOPES, LDA Plano de internacionalização da Valente & Lopes 210.768 FEDER 94.846

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010888
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RICARDO MIGUEL NOGUEIRA, 
UNIPESSOAL LDA Atividades de Animação Turistica para Regiões Rurais 18.950 FEDER 14.213

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008513
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LAMEGOPALACE HOTEL & SPA, LDA Internacionalizção - Lamego Palace 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-014786
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BEECORK, LDA

Criação de uma empresa para desenvolvimento e produção de colmeias com 
materiais compósitos/poliméricos e cortiça 584.857 FEDER 438.643

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008299
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CORTICEIRA ATAÍDE, LDA Inserção da Corticeira Ataíde na Economia Digital e desenvolvimento das TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008353
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CMR-CENTRAL DE MASSAS 
REFRIGERADAS, UNIPESSOAL LDA CMR-Qualidade 19.375 FEDER 14.531

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-008316
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OLG CONSULTING, LDA Plano de Negocios OLG 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-008222
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NUNO LOPES FERNANDES, 
UNIPESSOAL LDA NLP - Tecnologia e Industria aliadas para o sucesso 19.344 FEDER 14.508

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008370
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação CORREIA, SOUSA & RIBEIRO LDA Sistema robotizado para auto alimentação CNC 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-008469

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TN - TRANSPORTES M. SIMÕES 
NOGUEIRA, S.A. Implementação do sistema de controlo de tráfego 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-008186
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ANDRÉ CORTINHAS, UNIPESSOAL 
LDA

Desenvolvimento e estruturação serviços consultoria desporto automóvel de 
competição 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012462
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RISCOS E DIÂMETROS, S.A. Projeto de Qualificação da MM Metálica 155.819 FEDER 70.118

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008182
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação FUNDIÇÃO NEIVA LDA

Estudo de otimização das condições operacionais de fornos industriais e 
avaliação de estratégias para a valorização de resíduos 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-008309

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CRAFPOR - INDUSTRIA DE CALÇADO, 
LDA Gestão Crafpor 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008290

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JULIO DA SILVA SAMPAIO & CA, S.A.

Inovação e Qualificação: Reorganização de Processos Logístico, Comercial e 
Administrativo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008611
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES - 
RECTIFICAÇÕES DE MOTORES LDA

AIRFLOW TO POWER - Relação da melhoria no escoamento com o aumento 
de potência em motores de competição 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-008081
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

LUIPEX - INDÚSTRIA DE MALHAS E 
CONFECÇÕES LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para a solução 
informática específica de Gestão de Operações de Produção a partir de 
dispositivos móveis 19.900 FEDER 14.925

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-008257

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL S.A. Aposta na competitividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008137

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FERREIRA & GARCEZ-INDUSTRIA DE 
CONFECÇÕES LDA Inovação Organizacional e Gestão 19.350 FEDER 14.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-008403
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JO AR CA ARMAZEM DE TECIDOS 
LDA Glocal - Conceder ao negócio local uma escala global 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008288

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

M.L.BOLSAS - IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM 
E GUARDA-CHUVAS, S.A. Aquisição de serviços de consultoria na área da economia digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-008480
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BEACHWISE, LDA BeachWise - Plano de Negócios 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015224

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PRODUTECH - ASSOCIAÇÃO PARA AS 
TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL PRODUTECH INTERNACIONALIZAÇÃO 3.0 - FASE I 393.924 FEDER 334.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008454
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SPRING COSTUME LDA LE.MO.KE ? First step is Russia 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008388

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AMBAR - PASSION, S.A. AB_WB - AMBAR WEB 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008259

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A. Maxiglobal ? na Era Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-008490
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SIDERIDE, LDA

SIDERIDE TOURS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA   SIDERIDE TOURS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008727
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SUCOREMA - SUBCONTRATO, 
FABRICAÇÃO E REPARAÇÃO DE 
MÁQUINAS LDA Expansão internacional da atividade 182.565 FEDER 82.154

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-008225

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

SISTIMETRA-SISTEMAS E MEDIDAS 
INDUSTRIAIS, LDA

Avaliação do desempenho de medidores de caudais ultrassónicos em 
diferentes regimes de escoamento e em diferentes condições de aplicação 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

M1420-11-6076-FEDER-000063
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FRANCISCO FURTADO & TEIXEIRA 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 118.096 FEDER 15.057

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000066
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

JOSÉ NORBERTO CORREIA, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 27.708 FEDER 3.533

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-09-4842-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
(SRES) Sistema de telemetria e aconselhamento 339.200 FEDER 288.320

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

M1420-11-6076-FEDER-000056
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS 
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 561.872 FEDER 80.202

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000067
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

INCENTEA MADEIRA, UNIPESSOAL 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 147.507 FEDER 18.807

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000058
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MANUEL H.MARTINS ANJO-
COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTARES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 34.181 FEDER 4.358

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000065
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 200.043 FEDER 25.505

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000050
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SMARTCONTROL - SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 82.481 FEDER 10.516

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000051
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS 
E TURISMO, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 72.251 FEDER 9.212

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000047
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

E. C. F. P. - EMPRESA DE 
CONTABILIDADE E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 518.874 FEDER 66.156

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000055
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

INÁCIO MODAS - COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES PRONTO A VESTIR 
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 178.051 FEDER 22.702

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000053
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

AUDIRAM - SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 245.691 FEDER 31.326

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000064
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE 
DESPORTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 71.669 FEDER 12.793

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000049
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 156.200 FEDER 19.916

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000059
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PANIDOCE - PANIFICADORA DE 
CÂMARA DE LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 640.098 FEDER 81.612

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000048
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE 
AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 274.070 FEDER 34.944

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000061
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 138.547 FEDER 17.665

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000052
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 146.662 FEDER 18.699

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000060
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

PROGIF-
PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E 
FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 74.756 FEDER 9.531

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000069
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 215.984 FEDER 31.472

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000054
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 156.882 FEDER 20.002

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000062
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SANTOQUEIJO - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 189.716 FEDER 24.189

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

CENTRO-02-0651-FEDER-010076
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GIVE2GIVE - INOVAÇÃO, LDA Give2Give - projeto de Consultoria de Gestão 7.000 FEDER 5.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-008622
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

BWTC - WORLDWIDE TRADING AND 
CONSULTING, UNIPESSOAL LDA Consultoria especializada para elaboração do plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009277
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

DAFASIL - ARQUITECTURA, 
ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-008555
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IDS INVESTIGAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO SAÚDE, LDA Site e loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100361
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Diogo Couto Medeiros AZORES OUTRIGGER 40.628 FEDER 21.126

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009272
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CADOVA - COOPERATIVA AGRÍCOLA 
VALE DE ARRAIOLOS C.R.L. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009334
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TECNOREDES - REDES E VEDAÇÕES, 
S.A. Implementação do SGQ - norma evolutiva ISO 9001:2015 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008617
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HWH - HEALTH AND WELLNESS 
HOLIDAYS, UNIPESSOAL LDA Consultoria de Economia Digital 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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M1420-11-6076-FEDER-000028
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ARSÉNIO DINIS DE NÓBREGA 
GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 223.720 FEDER 28.524

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000034
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MONTILIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 27.667 FEDER 3.528

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000045
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

BERNARDO MIGUEL MENDES DE 
FREITAS                                                                                                                               

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 49.252 FEDER 6.280

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000043
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS 
GALRIÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 141.700 FEDER 18.067

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000040
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 1.492.643 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000046
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade FREITAS & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 255.711 FEDER 35.480

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000035
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade AUTO-SUOESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 38.735 FEDER 4.939

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000036
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 113.163 FEDER 15.405

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000038
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

E. C. A. M. - EMPRESA DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 622.741 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000031
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 104.956 FEDER 13.382

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000029
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

VARIOSPORT - COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE 
DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 29.398 FEDER 3.748

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000044
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

WEBDREAMS - DESENVOLVIMENTO 
E CRIAÇÃO DE SOFTWARE, 
UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 38.661 FEDER 4.929

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000037
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 52.732 FEDER 8.384

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000039
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade QUATROVISTAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 1.352.793 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000032
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SOPRONTO-COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 175.309 FEDER 22.352

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000033
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

FRANCISCO AMARO DE 
SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 1.089.180 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000042
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MARIA FRANCELINA CRUZ E NEVES - 
COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 76.739 FEDER 9.784

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

NORTE-02-0752-FEDER-012236
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HIGICOL, S.A. Higicol Expansão Internacional 454.869 FEDER 204.691

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008413
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ENLIGHT - INTELLIGENT ENERGY 
SAVING, LDA

Subcontratação Estudo Mercado e Deslocação a Prospecionar Clientes 
mercados de Brasil; Chile; Equador; Estados Unidos e Russia 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013421
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CLEVER ACTION - LDA

VALNOW - Projeto de valorização económica das Inovações da empresa no 
Mercado Internacional, através da Estruturação/Inovação da sua Politica, 
Estratégia e criação de Departamento Comercial e de Marke 176.174 FEDER 79.278

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-009049
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ULTRALIANÇA - INDÚSTRIA TEXTIL, 
LDA

Diversificação da produção para produtos jacquard e entrada num novo 
segmento de produto e mercado 950.220 FEDER 665.154

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007901

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VERYFEX, S.A. Desenvolvimento e Implementação da Plataforma Online 13.970 FEDER 10.478

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008010
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SAFELAB ACADEMY, LDA SAFELAB 4 INTERNATIONAL FORMATION 2 ANGOLA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-011662
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AMÉRICO COELHO RELVAS, 
SUCESSORES S.A. Reforço da Capacidade e Qualidade Produtiva e Racionalização Energética 1.978.032 FEDER 1.186.819

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012036
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

QUINTA & CASA DAS HORTAS - 
SOCIEDADE AGRÍCOLA E 
COMERCIAL, LDA

Internacionalização da Quinta & Casa das Hortas- Sociedade Agrícola 
Comercial, Lda 135.265 FEDER 60.869

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008134

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TERRAS DE FELGUEIRAS - CAVES 
FELGUEIRAS CRL Terras de Felgueiras na Web 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014532

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO PARCERIA 
PORTUGUESA PARA A ÁGUA P3LP - Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa 501.194 FEDER 426.015

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008712
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOÃO R.MATOS S.A. Qualidade e Inovação Organizacional 14.500 FEDER 10.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-007929
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INTEGRATE ADVICE - UNIPESSOAL 
LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e 
extranet (via portal colaborativo WEB) 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008977
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE 
COLCHÕES LDA Fabrico de novos produtos Planiflex e conquista de novos mercados 563.325 FEDER 338.828

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008638
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FAMARTIL - FÁBRICA METALÚRGICA 
S.A. Estudo de qualificação dos processos de revestimento 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008694
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SANTIAGO & TAVARES LDA Mais mercado Mais qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-013969
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E 
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA S.A. Qualificar para globalizar 308.371 FEDER 147.951

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-008895
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

BVN - BIFANAS DE VENDAS NOVAS 
CASA ORIGINAL, LDA Vale Inovação BVN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013032
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AQUAFER LDA

Posicionamento como fornecedor de produtos de elevada qualidade e 
inovação sobretudo a nível internacional 38.748 FEDER 17.437

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007981

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S.A. TAF na Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-007960
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação NORTERRA - NORTE TERRACOTA LDA Avaliação do potencial de remoção de contaminantes em solos contaminados 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-008270

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PAINEL 2000 - SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE PÁINEIS, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de Gestão na 
Painel 2000 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008329

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de Gestão na 
Alumínios Ibérica 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007938

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SIMSEG - COMPONENTES PARA 
MOTORES LDA

Desenvolvimento de ferros fundidos para a produção de segmentos para 
pistões, com maquinabilidade melhorada 19.820 FEDER 14.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0752-FEDER-008026
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

NOCNOC - TELECOMUNICAÇÕES E 
ARTES GRÁFICAS LDA Internacionalizar para Conquistar a Europa, a África e o Médio Oriente 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-014306
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ECO-OIL - TRATAMENTO DE ÁGUAS 
CONTAMINADAS, S.A. Renovação tecnológica na produção de fuel e tratamento da água. 999.247 FEDER 499.624

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009304
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) J.J.M. ESPERANÇA LDA Implementação da Norma Evolutiva ISO 9001 (versão 2015) 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007898
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PRODYALCA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global tendo como base a 
promoção e venda de produtos químicos, sustentada numa gama de produtos 
de marca própria, apostando em fatores dinâmicos de competit 177.595 FEDER 79.918

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008799
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DIKAMAR - INDÚSTRIA DE 
PROTECÇÃO DE CALÇADO S.A.

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS, REFORÇO DA ESTRUTURA 
PRODUTIVA E INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NA CADEIA DE VALOR 822.028 FEDER 497.240

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007897
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PRODYALCA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LDA

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização, visando a 
conquista de uma presença dinâmica no mercado internacional, tendo como 
base a promoção e venda de produtos químicos para tratam 433.335 FEDER 195.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008015
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TIMEPEOPLE - TRABALHO 
TEMPORÁRIO E GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, LDA Visando o futuro com a economia digital 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008684
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CADEINOR - MOBILIÁRIO DE 
ESCRITÓRIO INTEGRADO, LDA Prospeção de novos mercados e incremento das exportações 315.217 FEDER 141.848

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007840

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOCIEDADE ARTÍSTICA, 
MANUFACTURAS QUÍMICAS E 
METÁLICAS, LDA

Desenvolvimento e implementação de um modelo sistémico e integrado de 
Planeamento e Controlo do Negócio 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010016
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INFANTINOS - COMÉRCIO DE 
VESTUÁRIO, UNIPESSOAL LDA Plataforma de Comércio Electrónico 18.250 FEDER 13.688

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007846
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRANSBOLHO - TRANSPORTES DE 
MERCADORIAS LDA

Dinamização Digital do Negócio e Empresa TRANSBOLHO, análise e estudo da 
marca e imagem e  Inovação Organizacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008493
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SICODRINK - COMÉRCIO DE BEBIDAS 
E PRODUTOS ALIMENTARES LDA Inovação e desenvolvimento de Economia digital 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009282
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CORBÁRIO, MINERAIS INDUSTRIAIS, 
S.A. Capacitação para produção de novas pastas de maior valor acrescentado 2.603.262 FEDER 1.561.957

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008592
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PROM BEAUTY, LDA

Contratação de serviços de consultoria com vista à utilização da normal  ISO 
22716 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007871
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TRAVEL BIZ, LDA Travel Biz Internacionalização para o mercado Escandinavo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011928
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MIDLANDCOM CONSULTORES DE 
COMUNICAÇÃO LDA Projeto de Internacionalização Midlandcom 217.200 FEDER 97.740

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-009621

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GECO-GABINETE TECNICO E 
CONTROLO DE MOLDES EM 
FABRICAÇÃO LDA GecoCompete - Produção competitiva para o mercado global 6.061.052 FEDER 3.636.631

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-014079
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SPEEDSUN - ENERGIAS RENOVAVEIS, 
LDA Kit Fotovoltáico Autosustentável 522.550 FEDER 235.148

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007873
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GRANITOS NDRL, UNIPESSOAL LDA Consultoria especializada em conceção e gestão do plano de marketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007699
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PALÓPINA - TRANSPORTES E 
LOGÍSTICA, LDA Implementação so Sistema de Gestão da Qualidade 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-007701
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MORBEL MÁRMORES E GRANITOS 
DE VISEU LDA

Implementaçãp do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma ISO 
9001:2015 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007754

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO 
MAR SGSI .: Sistema de Gestão de Segurança da Informação 99.988 FEDER 56.943

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007737

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E 
DA ATMOSFERA, I.P. SEGI_AERO .: Segurança da Informação na Meteorologia Aeronáutica 199.330 FEDER 111.970

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007797

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. RI_ICNF .: Rede Informática do ICNF 45.600 FEDER 25.969

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012510

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. SI_ICNF .: Sistema de Informação Integrado do ICNF 2.677.994 FEDER 1.559.921

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007803

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. RI_ICNF .: Rede Informática ICNF 197.308 FEDER 167.712

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-007845

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ARMAZENS DE MERCEARIA E 
AVICOLA MARVANEJO LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global tendo como base a 
promoção e venda de produtos alimentares de qualidade e de origem 
nacional, sustentada numa gama de produtos de marca própria intern 95.836 FEDER 43.126

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-008538
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ALTO - PERFIS PULTRUDIDOS LDA Sistema de Reforço em reabilitação 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-007988

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CUNHA SOARES & FILHOS S.A.

Serviço de consultoria de apoio para a implementação de um Sistema de 
Gestão Ambiental 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007786

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O 
DOURO E VOUGA, E.P.E. SECHEDV .: Projecto de Integração e Segurança 196.159 FEDER 166.735

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-007993
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EMPRESA CENTRAL SERRANA DE 
AGUAS, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de Gestão na 
Empresa Central Serrana De Águas, S.A. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013174
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PAULO ROCHA CAVACO, 
UNIPESSOAL LDA

Criação de 3 novas Marcas, novo segmento de produto, Internacionalização 
das empresas, novos mercados e reforço dos mercados existentes, TIC e 
Inovação Organizacional e Marketing 287.016 FEDER 129.157

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-009774

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto HIDROCOTTON, LDA Hidrocotton Vale Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014274
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ELMATE-MALHAS E CONFECÇÕES 
LDA Aumento da capacidade produtiva e Inovação na Oferta 781.793 FEDER 545.906

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-014770

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação PREH PORTUGAL, LDA

Projecto de desenvolvimento e produção de novos componentes electrónicos 
inovadores para a indústria automóvel 15.889.774 FEDER 5.561.421

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-007815
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação AVEL - ELECTRÓNICA LDA Acco-System 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0249-FEDER-014366

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SIMOLDES-PLASTICOS, S.A. HighTechWrap - HighTech Production Line for Wrapping 9.003.249 FEDER 4.051.462

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-007750

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA 
DE GAIA/ESPINHO E.P.E. CHVNG/E Sec .: Projecto de Segurança da informação no CHVNG/E 198.738 FEDER 168.927

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-007764

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto KLAVENESS FOOTWEAR, S.A. Implementação de metodologia para controlo de custos Operacionais 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007758

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE 
INOVAÇÃO, S.A.

Infraestrutura IT ANI .: Remodelação das infraestruturas de sistemas de 
informação e comunicação da ANI 258.581 FEDER 190.215

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade
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ACORES-03-0651-FEDER-100360
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais João Carlos Bacalhau Anastácio Criação de empresa na àrea de geriatria na ilha de S. Jorge 79.066 FEDER 56.532

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007747

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 
LITORAL ALENTEJANO, E.P.E.

ULSLA_S&Q .: ULSLA Transformação e Evolução - Vertente: Segurança e 
Qualidade 193.020 FEDER 164.067

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0752-FEDER-007793
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

BLOUSENSES - EVENTOS, ANIMAÇÃO 
E TURISMO, SOCIEDADE POR 
QUOTAS, LDA Análise de Mercados internacionais de elevado potencial 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009271
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

BIOGOMA - SOCIEDADE DE 
RECICLAGEM DE PNEUS LDA Implementação de novo SGQA 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-009214
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AGROSPORT - PRODUTOS 
EQUIPAMENTOS E TÉCNICA 
AGRÁRIA LDA SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-010312
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CELGREEN - CONSULTORIA DE 
AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS, 
LDA Elaboração de um Plano de Negócios para a CELGREEN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-008790
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME J.B.-SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA Inovação para a Qualificação 5.000 FEDER 3.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007687
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VINIQUER, COMÉRCIO GERAL DE 
BEBIDAS,PRODUTOS ALIMENTARES E 
AFINS,LDA Inovação e do processos e Metodos  Organizacionais, Funcionais e Gestão 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-10-5673-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 10 - Ensino e aprendizagem ao longo da vida

MUNICÍPIO DE ANGRA DO 
HEROÍSMO Construção da nova Escola do Ensino Básico de Santa Bárbara e Circuito 1.691.924 FEDER 1.438.136

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

M1420-11-6076-FEDER-000023
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 70.129 FEDER 8.941

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000006
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ILHOCONTA - CONTABILIDADE E 
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 42.763 FEDER 5.452

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000026
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 58.919 FEDER 7.512

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000008
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

GEST LIDER - PAPELARIA E 
DECORAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 31.577 FEDER 4.026

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000014
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MULTIMADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 45.745 FEDER 5.833

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000027
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 
NÓBREGA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 1.481.573 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000009
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

A RETALHISTA - INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 89.006 FEDER 11.348

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000025
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 201.125 FEDER 25.643

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000012
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

THCONTAS - EMPRESA DE 
CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 38.625 FEDER 4.925

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000020
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 683.900 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000010
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade FERNANDES & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da reg 42.831 FEDER 5.461

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP
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M1420-11-6076-FEDER-000015
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 
GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região. 109.489 FEDER 13.960

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000016
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 611.163 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000011
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

VICTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, 
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 26.043 FEDER 5.515

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000013
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade LOBO & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 220.848 FEDER 28.158

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000007
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E 
CONSULTADORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 74.595 FEDER 15.852

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000024
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 62.143 FEDER 7.923

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000022
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 368.975 FEDER 47.044

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000021
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 212.607 FEDER 33.884

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000017
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade EFEN - HOTELARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região. 785.710 FEDER 85.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000290
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade FREITAS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 119.097 FEDER 15.185

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000019
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região. 438.506 FEDER 55.909

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

POCI-02-0550-FEDER-007735

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DO PORTO

RR-ACCESS .: Medidas Transversais de Racionalização e Redução de Custos das 
TIC 375.218 FEDER 318.935

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-008776

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES, 
UNIPESSOAL, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008248
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HIDROFER - FÁBRICA DE ALGODÃO 
HIDRÓFILO, S.A. Aumento e Diversificação da Capacidade Produtiva e Produtos da Hidrofer 870.075 FEDER 525.103

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014457
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALMAS S.A. Inovar na cerâmica com ALMAS 618.300 FEDER 309.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007791
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADEGA COOPERATIVA DE TREVÕES 
CRL Trevões no Mundo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007830

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto EXPOTIME-S.A. Qualificação da EXPOTIME 39.850 FEDER 17.933

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007842

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ARMAZENS DE MERCEARIA E 
AVICOLA MARVANEJO LDA

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização, visando a 
conquista de uma presença fortemente dinâmica no mercado internacional, 
tendo como base a promoção e venda de produtos alimentar 137.030 FEDER 61.664

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-007931

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INCOPIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PIMENTÃO S.A. INCOTEMPEROS 19.950 FEDER 14.963

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-007779

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA 
E DESENVOLVIMENTO RURAL VoIP@DGADR .: OT4 - Subprojeto A (VoIP@DGADR) 116.973 FEDER 66.616

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade
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ALT20-01-0651-FEDER-014455
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PERFECT WALK - LDA Novo empreendimento turístico - Perfect Walk @ Grande Lago 1.599.510 FEDER 1.199.633

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007686

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E.

MGS&S@SIS .: Melhoria da Gestão da Segurança da Informação e dos Serviços 
da Função Informática no Ministério da Saúde 198.847 FEDER 164.417

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-01-0145-FEDER-007629
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO 
SUPERIOR TÉCNICO PARA A 
INVESTIGAÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO 134 .: Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceânica 478.080 FEDER 191.232

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-007780

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA

Projeto CESSSIME .: Capacitação de Estruturas de Segurança e Suporte aos 
Sistemas de Informação do Ministério da Economia 196.000 FEDER 111.622

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007783

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA

Projeto RSISIC .: Racionalização dos Serviços e das Infraestruturas de Sistemas 
de Informação e Comunicação 307.000 FEDER 174.837

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007624

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES 
DO TRABALHO

OT_ACT_SGSI .: Sistema de Gestão de Segurança da Informação na Autoridade 
para as Condições do Trabalho 96.000 FEDER 55.459

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007694

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS 
DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA CMDEdu .: Chave Móvel Digital Educação 13.783 FEDER 7.849

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007695

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS 
DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA SGSI .: Sistema de Gestão de Segurança da Informação 89.734 FEDER 51.103

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007777

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA 
DO CASTELO @IPVC Unified Desktop 48.486 FEDER 41.213

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-007655
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LUIS MIGUEL CARVALHO DE 
OLIVEIRA Implementação do Sistema de Gestão da qualidade pela norma ISO 9001:2015 19.550 FEDER 14.663

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007631
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JATHOUSE - FABRICO DE 
ESTRUTURAS MODULARES, 
UNIPESSOAL LDA

Iimplementação do sistema de gestão da qualidade, segundo a nova versão da 
norma NP EN ISO 9001:2015 e 1090-1:2009 + A1:2013 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-007723
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

WD RETAIL - SOLUÇÕES PARA 
PONTO DE VENDA, LDA WaiDiff ? smart instore solutions 12.650 FEDER 9.488

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014334
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARSIPEL-INDÚSTRIA DE CURTUMES 
S.A.

Lançamento de nova e inovadora gama de produtos CHROME FREE e 
environmentally friendly. 1.888.671 FEDER 1.133.202

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009501
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TRISCA - MATERIAL DIDÁCTICO, LDA

Inovação organizacional e de Gestão na empresa Trisca - Material Didáctico, 
Lda. 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008603
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PROMO-LAR PROMOÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA A 
CONSTRUÇÃO CIVIL LDA IDWCA - Inovação Digital, Website, Catálogos e Apresentações 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007870
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TRAVEL BIZ, LDA Travel Biz Inovação 6.667 FEDER 5.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-010780
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JORGE CADETE, UNIPESSOAL LDA Organizetowin 26.379 FEDER 12.215

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012891

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FOZMOLDES LDA FozCompete - Produção competitiva para o mercado global 3.380.856 FEDER 2.366.599

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007767

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-
VISEU, EPE (CHTV, E.P.E.)

SGS TI CHTV .: Sistema de Gestão de Serviço TI do Centro Hospitalar Tondela 
Viseu 55.747 FEDER 47.385

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-007627
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

STREAK - ENGENHARIA EM 
AUTOMAÇÃO LDA Streak INOVA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-008808

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MARIO MIRANDA DE ALMEIDA S.A. ROLLING FORECAST_ORIMA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008626
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) YOUR SOLUTION, UNIPESSOAL LDA Vale Empreendedorismo 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008743
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GOLDENBEE, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios e Marketing Digital da Goldenbee 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-007613
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) LOUSANI COSMÉTICA, LDA Serviços de consultoria para Investigação e Desenvolvimento 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-007543
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LOUSANI COSMÉTICA, LDA Utilização de norma ISO22716 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007666

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IMOPLASTIC-INDUSTRIA DE MOLDES 
E PLASTICOS LDA IMOPLASTIC - Expansão de Mercado - Novos Segmentos 283.476 FEDER 127.564

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007839
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INTERGATE - INTERNATIONAL 
BUSINESS LDA InterGate 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007542
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WE SELL FUTURE, UNIPESSOAL LDA Criação de portal 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012491

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E 
FRONTEIRAS

SMP/SEF .: Sistema de Modernização do Portal do Serviço de Estangeiros e 
Fronteiras 193.038 FEDER 109.935

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0651-FEDER-009114
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALLBESMART, LDA

ALLBESMART-Consultoria para desenvolvimento de negócio na área da IoT e 
das Cidades Inteligentes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-011969
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

S.D.I. PUBLICIDADE - SOLUÇÕES DE 
IMAGEM E PUBLICIDADE, 
UNIPESSOAL LDA Plano de Internacionalização da SDI - Soluções de Imagem e Publicidade 500.335 FEDER 225.151

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012405

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATISTICA INE-Portal .: Portal de Estatísticas Oficiais 1.089.128 FEDER 620.258

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0752-FEDER-010280
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NEDPHYL - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, 
FARMACÊUTICOS E AFINS, S.A. InterNedphyl 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010424
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NEDPHYL - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, 
FARMACÊUTICOS E AFINS, S.A. Nedphyl Development 19.680 FEDER 14.760

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013158
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MOVING SENSES - LDA Moving Senses | Internacionalização 2015-2017 165.592 FEDER 74.976

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007753

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DE 
VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. PVVC SAMA .: Projecto SAMA para o CHPVVC 196.107 FEDER 166.691

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007788

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE 
MATOSINHOS, E.P.E.

GSI .: Operação temática 5: Segurança da informação e sistemas de gestão de 
informação 90.746 FEDER 77.134

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-013768
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DRAFT-STORE, UNIPESSOAL LDA Draft-Store Internacionalização 139.200 FEDER 62.640

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007553
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LGCORK-SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA

Campanha de Marketing Digital Inovador e Internacional + Otimização SEO e 
Mobile 15.850 FEDER 11.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007609
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PEDRO MAIA COSTA, UNIPESSOAL 
LDA Qualificação Organizacional e Comercial da PMC 54.446 FEDER 24.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0550-FEDER-007721

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE AVEIRO MaisTIC@UA .: Mais TIC na Universidade de Aveiro 250.987 FEDER 213.339

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007781

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AUTENTIC@UA .: Autenticação através de Chave Móvel Digital na 
Universidade de Aveiro 50.000 FEDER 42.500

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-008722
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONCEITO VINHOS, LDA Consolidar e diversificar as exportações da Conceito 103.355 FEDER 46.510

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007736

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

VOIP&VDI@UTAD .: Operação Temática 4- Unificação e racionalização VOIP e 
VDI @UTAD 163.200 FEDER 138.720

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007738

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

SMS@UTAD .: Operação tematica 5 - Gestão de Informação e  Segurança  de 
TI na UTAD 146.372 FEDER 124.416

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0651-FEDER-007656
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOÃO PEDRO COSTA CALDINHAS MAPADVISOR ? Uma marca em crescimento 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008602
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FERNANDO QUEIROZ LDA Capacitação da empresa e qualificação dos ativos para a Internacionalização 257.072 FEDER 115.682

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007596

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO 
LDA

Reforço da capacitação empresarial da FTC - Novo processo de produção de 
produtos de tinto em fio e Novo Centro Logístico 3.603.524 FEDER 1.801.762

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-015137

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FREZITE - FERRAMENTAS DE CORTE 
S.A.

Lançamento contínuo de novos produtos promovendo a competitividade e 
crescimento à escala global 8.754.244 FEDER 3.939.410

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-012879
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MICAELA PATRICIA COSTA OLIVEIRA, 
UNIPESSOAL LDA World Wide Women by Micaela Oliveira 336.401 FEDER 151.380

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013200
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

APPLE OF EDEN TRADING, 
UNIPESSOAL LDA Investir para Exportar 361.295 FEDER 162.583

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014000

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

QUADRANTE - ENGENHARIA E 
CONSULTORIA, S.A. Reforço das capacidades de organização e gestão da QUADRANTE 662.560 FEDER 304.061

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000004
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade ROOVERS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 42.327 FEDER 8.095

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000005
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade MFM FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 48.329 FEDER 12.324

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000275
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

MOUNTAIN LODGES - 
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 70.856 FEDER 9.034

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

M1420-11-6076-FEDER-000003
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 51.869 FEDER 6.613

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALG-02-0853-FEDER-010774
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

TRANSPORTES QUINTAS & FILHO 
LDA Marketing Estratégico e Marketing Digital 19.990 FEDER 14.993

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-008615
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DREAMSCAPE, LDA

Elaboração do plano de negócios e apoio de consultoria especializada no 
arranque da atividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013670

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUTURETE-INDÚSTRIA DE 
MÁQUINAS DE CAFÉ LDA

Reforço da aposta na internacionalização da FUTURETE e introdução de novas 
formas de comunicação Marketing internacional 316.678 FEDER 142.505

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-007588
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, 
LDA GREENEDGE BUSINESS PLAN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0651-FEDER-007549
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

2XMAIS - CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LDA Recurso às TIC na criação de novos negócios 8.200 FEDER 6.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010423
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

UCAES ENGENHARIA E SERVIÇOS, 
LDA QualiUCAES 19.950 FEDER 14.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009244
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HERMAF-CONSTRUÇÕES METALO-
MECANICAS,MÁQUINAS E 
FERRAMENTAS LDA

Plano de desenvolvimento das capacidades estratégicas e da gestão 
competitiva da Hermaf 60.450 FEDER 27.203

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000283
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade CONSTRUÇÕES PENSA E FAZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 143.553 FEDER 18.303

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

POCI-02-0550-FEDER-007673

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DO PORTO

M-ACCESS .: Serviços Desmaterializados na U.Porto através da Chave Móvel 
Digital e do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais 144.607 FEDER 122.916

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007789

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO 
GENTIL - E.P.E. IPOP Seguro .: Projecto de Segurança da informação no IPO Porto 186.173 FEDER 158.247

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012618

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO 
GENTIL - E.P.E. ODISSEIA .: ODISSEIA - Oncology Disease Information System 2.291.316 FEDER 1.947.618

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-011919

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FERREIRA MARQUES & IRMAO S.A. Projeto Qualificação para a Internacionalização Topázio 63.985 FEDER 28.793

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-007557
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SKPRO LDA

Investigação e Desenvolvimento de Formulações Cosméticas e Dispositivos 
Médicos 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-007606
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AZEMOLDES-MOLDES DE AZEMEIS 
LDA Reforço da capacidade produtiva e consolidação da penetração externa 771.672 FEDER 385.836

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008624

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MOLDOPLASTICO S.A.

Inovação para melhoria e eficiência dos processos, com o objetivo do 
aumento da produtividade e competitividade. 19.775 FEDER 14.831

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009149
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEXMARQUE, LDA Internacionalização da marca própria PIERMONT 89.150 FEDER 40.118

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007710
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) IRMÃOS ROCHA LDA Estudo da conformidade do produto face aos requisitos das normas aplicáveis 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007828

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A.

Reforço da capacidade competitiva da EXPORLUX, da sua flexibilidade e da sua 
capacidade de resposta ao mercado global 169.065 FEDER 76.079

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007826

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A. Reforço da capacidade exportadora e de internacionalização da EXPORLUX 204.641 FEDER 92.088

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014660
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CORMOL - CORTANTES E MOLDES 
LDA

Consolidar o mercado internacional com aumento da competitividade, 
capacidade e proximidade ao cliente 1.432.025 FEDER 859.215

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012338

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA 
DO CENTRO DRCC2020 .: DRCC2020 - OPERAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 335.664 FEDER 285.314

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0651-FEDER-011546
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Oceano Fresco Unipessoal, Lda Elaboração de Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007620

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GOPACA, FÁBRICA DE CARTÃO, S.A. Projeto Mais Eficiência 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012820
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E 
INDUSTRIAL, S.A. Redimensionamento da Presença em Mercados Internacionais 884.058 FEDER 419.812

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-01-0247-FEDER-007575
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

CORSAN - CORTICEIRA SANTIAGO, 
LIMITADA

Transferência de tecnologia - Preparação de cortiça - Adaptação da tecnologia 
SYMBIOS 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-010683
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VAPESOL - FÁBRICA DE 
COMPONENTES PARA CALÇADO, 
LDA

Aposta num produto inovador (solas biodegradáveis) de sustentabilidade 
ambiental 1.611.711 FEDER 967.027

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-010291

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação AVELEDA, S.A.

Estudos científicos dos benefícios conferidos por ingestão de vinhos da 
Aveleda SA e desenvolvimento de nova bebida à base de vinho 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-007661

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANIPURA-PRODUÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRICOLAS E AGRO- PECUÁRIOS, 
S.A.

Promoção da competitividade da Anipura, em particular da sua capacitação 
para a exportação e internacionalização 389.055 FEDER 175.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-007577
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CAPOTE'S EMOTION, LDA Modelo de gestão - Capotes 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007725

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Praticas_TDP_GIFP_2015 .: Definição de boas práticas na gestão de 
informação financeira e patrimonial  do Turismo de Portugal 65.783 FEDER 37.561

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007724

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Plano_TDP_ DR_BC_2015 .: Definição de um Plano de Recuperação de Falhas 
e Plano de Continuidade de Negócio para o Turismo de Portugal 92.127 FEDER 52.466

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALG-02-0651-FEDER-008780
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

GT - GOLDEN TEAM - SAÚDE E 
ESTÉTICA, LDA Criação e capacitação da GOLDEN TEAM CLINIC 349.118 FEDER 244.383

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-007904
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado PROACTIVETUR, UNIPESSOAL, LDA Algarve Natural e Genuino 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007795

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E 
VETERINÁRIA, I.P. RESTRUTURA_COM .: Restruturação da InfraEstrutura de Comunicações 346.222 FEDER 223.734

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-009398
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FILOSOFT-SOLUÇÕES INFORMATICAS 
LDA

Estratégia de expansão do negócio numa ótica de reforço da dinâmica 
comercial no domínio internacional 211.345 FEDER 96.355

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-007526
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

OPTIMIZE ANSWER- EMPRESA DE 
CONSULTORIA FINANCEIRA LDA A new Answer for optimize 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-007570
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) MATEREOSPACE, LDA Desenvolvimento de sistema de posicionamento subaquático 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-009173
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NORMOLDE 2 - ENGENHARIA E 
PROJETO DE MOLDES, LDA

Lançamento de uma Unidade de Negócio de forte intensidade tecnológica e 
de conhecimento numa esfera internacional 111.092 FEDER 77.764

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014758

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROMICMARIANOS - ACTIVIDADES 
HOTELEIRAS, LDA

ESSENCE INN MARIANOS **** ? Ampliação e requalificação de um 
empreendimento turístico com elevação da classificação para hotel de 4 
estrelas, de maior capacidade e com novos serviços, temático e inclu 3.470.595 FEDER 2.429.417

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-011401
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BILD CORP, LDA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE PORTUGUESAS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008593
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HPRD - HEALTH PRODUCTS 
RESEARCH AND DEVELOPMENT, LDA Reforço de base de qualificação da Labfit 65.671 FEDER 29.552

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-007580
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME EDGE LEAP, LDA EDGE LEAP - Internacionalização 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009480
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AMETIC - APOIO MÓVEL ESPECIAL À 
TERCEIRA IDADE E CONVALESCENTES 
LDA Internacionalização do Turismo de Saúde Sénior 18.950 FEDER 14.213

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-007590
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TOP EMOTIONS - ACTIVIDADES 
TURISTICAS E EVENTOS, UNIPESSOAL 
LDA TopEmotions@WEB - Consultadoria para dinamização de plataforma digital 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-007444

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CASTELBEL - ARTIGOS DE BELEZA, 
S.A.

: Implementação de um Sistema de Gestão Integrado ? Integração do 
referencial NP 4457 - Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
(IDI) 10.500 FEDER 7.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007878
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SHOELUTIONS, LDA

Criação de nova Marca, novo segmento de produto, Internacionalização da 
empresas, novos mercados e reforço dos mercados existentes, TIC e Inovação 
Organizacional e Marketing 164.045 FEDER 73.820

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008772
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INREIS - UNIPESSOAL LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Criação de Marca e Design, da INREIS, Lda. 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-011738
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JORGE SILVA TAVARES UNIPESSOAL 
LDA Tijosa Eco House Camp 997.420 FEDER 741.569

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015029
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JETMOL - INDÚSTRIA DE MOLDES E 
INJECÇÃO LDA Inovação rumo a 2020 572.955 FEDER 429.716

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012850

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FLEXITEX - FÁBRICA DE TECIDOS S.A. Reforço e consolidação da posição de internacionalização da empresa 164.550 FEDER 74.048

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014581
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ALTRONIX - SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS, LDA Projeto Inovação Produtiva Altronix 451.209 FEDER 270.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014313
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KILTER INTERLININGS, LDA Kilter - capacidade e autonomia 536.789 FEDER 375.752

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100359
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Rafaela Margarida Soares Ortins 
Lourenço

Instalação de clínica de fisioterapia e terapia da fala em Santa Cruz da 
Graciosa 183.066 FEDER 130.892

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000006
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

TRAIL4FUN, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA

Abertura de um empresa de animação turística, com enfoque na 
comercialização de excursões em quadriciclos. 58.875 FEDER 30.026

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008045

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DECIO SOARES, UNIPESSOAL LDA 
(ZONA FRANCA DA MDEIRA)

Implementação e Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade - NP EN ISO 
9001 5.820 FEDER 4.365

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000004
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas NINI - DESIGN CENTER LDA Criação de um Design Center no Funchal 426.251 FEDER 217.388

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-014572
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado RP PARADISE, LDA Desenvolvimento de Atividades de Pesca Desportiva e Passeios Turísticos 441.221 FEDER 330.916

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-007487
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FIO DOURADO - TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
OLIVÍCOLAS, LDA ECOFOOTPRINT FD 19.930 FEDER 14.948

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014106
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

I LOVE TEXTILE ONLINE BOUTIQUE 
SHOP, LDA I Love Textile 634.438 FEDER 285.497

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009239
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSÉ ALBINO PINTO TEIXEIRA, 
LIMITADA

Desenvolvimento da área Têxtil, nova área de vendas (Calçado) e novos 
mercados (América do Norte) 170.157 FEDER 76.571

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-008831
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PACORP, UNIPESSOAL LDA Melhoria e certificação de processos de negócio 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-11-6076-FEDER-000273
Programa Operacional Regional da 
Madeira 11 - Sobrecustos da ultraperificidade

ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, 
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e 
estruturais das empresas da região 124.998 FEDER 15.937

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ALT20-01-0651-FEDER-010070
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CABIRIA PRODUCTIONS, LDA Instalação de uma produtora de audiovisuais em Serpa 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-007476
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação FLUIDINOVA, S.A. Desenvolvimento de substitutos ósseos de nanoHA 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-02-0752-FEDER-013385

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SEDACOR-SOCIEDADE 
EXPORTADORA DE ARTIGOS DE 
CORTIÇA, LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional, em 
mercados de elevado valor acrescentado, para reforço da estratégia de 
internacionalização da empresa, valorizando a oferta nacional. 445.101 FEDER 208.538

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007421
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SEGURA - SOCIEDADE INDUSTRIAL 
DE CALÇADO LDA Projeção Internacional através de uma estratégia de Marketing Inovadora 385.812 FEDER 174.570

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007394
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOCITOP, UNIPESSOAL LDA

Iimplementação do sistema de gestão da qualidade NP EN ISO 9001:2015 e o 
desenvolvimento de uma página Web 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007380
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARIAS & ARIAS LDA

NP EN ISO 9001:2015 e o desenvolvimento de uma plataforma informática de 
suporte ao sistema de gestão da qualidade 17.900 FEDER 13.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007919
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INTER BIKE - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LDA

Estudo da conformidade dos produtos face aos requisitos das normas 
aplicáveis 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007708
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SANTOS, OLIVEIRA, TOMAZ & NEVES 
LDA

Estudo da conformidade dos produtos face aos requisitos das normas 
aplicáveis 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013703
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MACOMINHO - MATERIAIS 
CONSTRUÇÃO DO MINHO LDA Macominho - Qualificação 52.820 FEDER 23.769

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014630
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CONFECÇÕES FERNANDES & 
MIRANDA LDA NAFIPRO PROJECT 2.429.260 FEDER 1.457.556

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007844

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VERCOOPE-UNIÃO DAS ADEGAS 
COOPERATIVAS DA REGIÃO DOS 
VINHOS VERDES UCRL Vercoope - Conceção e design de marca 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008648
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARTUR VIEIRA - COMÉRCIO E 
FABRICAÇÃO DE COMPONENTES 
PARA CALÇADO LDA A excelência como meta 1.557.900 FEDER 778.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013625
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas THE DEVELOPERS, S.A. Desenvolvimento da area de internacionalização da empresa 495.997 FEDER 223.199

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007802

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, 
E.P.E.

CHP_SGSIC_SGS .: Estabecer um Sistema de Gestão da Segurança da 
Informação Clínica e um Sistema de Gestão de Serviços de TI  no CHP 190.932 FEDER 162.292

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-014989
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, 
S.A. EST 2020 1.615.190 FEDER 969.114

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014952
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIAMANTINO BRAS FRANCO LDA

DLenaMP - Differentiation of LENA Mortars Production through Upstream 
Value Integration and Technology and Composition Innovations 533.847 FEDER 320.308

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007401
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUADROVISEU - FÁBRICA DE 
QUADROS ELÉTRICOS LDA Consultoria para a transição  das norma ISO 9001 e EN 61439 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007413
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA SANTOS 
& IRMÃO - INDÚSTRIA METÁLICA 
LDA Consultoria na revisão da ISO 9001 e SIQAS 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007407

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto HR INDÚSTRIA, S.A. Marcação CE produtos Alta Visibilidade 13.750 FEDER 10.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007642

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE ÉVORA

InfoSeg na UÉvora .: UÉvora - Segurança da informação e sistemas de gestão 
de informação 182.400 FEDER 155.040

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0752-FEDER-007470
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CONSULAI, CONSULTORIA AGRO-
INDUSTRIAL LDA

Internacionalização CONSULAI. Apoio ao Investimento em Portugal e em 
Países de Língua Portuguesa. 291.405 FEDER 131.132

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-012273
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ERICH BRODHEIM, S.A. Erich Brodheim Qualificação 2020 822.255 FEDER 372.965

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-007371

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ETMA - EMPRESA TÉCNICA DE 
METALURGIA S.A.

Desenvolvimento e implementação de ferramentas e metodologias de apoio à 
gestão com vista a melhoria da competitividade da empresa através do 
reforço nas competências de organização industrial 18.100 FEDER 13.575

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-007437
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ROCHA DA GRALHEIRA - 
EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, 
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-007602
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado SOTÃO VIP, UNIPESSOAL LDA Consultoria para desenvolvimento de estratégia de internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-007360
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

LUMARCONT - LUÍSA MARTINS 
CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-007359
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

LUMARCONT - LUÍSA MARTINS 
CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DE 
CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007774

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO DE GESTÃO DA REDE 
INFORMÁTICA DO GOVERNO - 
CEGER

VoIP-Gov .: Racionalização, Modernização e Interoperabilidade das 
Comunicações de Voz da RInG 230.395 FEDER 131.210

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012432

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 
TECNOLOGIA SGDFCT .: Implementação de um Sistema de Gestão Documental na FCT 185.899 FEDER 105.870

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007706

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA 
CENTRAL, E.P.E. Auditoria SI .: Auditoria Sistemas de Informação 97.371 FEDER 55.453

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007704

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA 
CENTRAL, E.P.E. VPT .: Virtualização dos postos de trabalho 30.899 FEDER 17.597

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0853-FEDER-007336
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AGROREGUENGOS - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, LDA BSC - Agroreguengos 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007349
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUINTA DAS CEGONHAS, 
INICIATIVAS TURÍSTICAS LDA Aposta no marketing online - Ferramentas de Search Engine Marketing (SEM) 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008861
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

A TRANSPORTADORA DE CARGA 
IDEAL DOS CLARAS LDA

Inserção na Economia Digital e Implementação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008757
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FORMA Z - ENGENHARIA, LDA GO 2019 19.940 FEDER 14.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-007782
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DHARMA5, LDA Plano de marketing digital Dharma5 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-010994
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PHYSALUSA, UNIPESSOAL LDA Vale Empreendedorismo - Vale Simplificado Portugal 2020 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007406

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MARIO GRAÇA MENDES LDA IPISIC - Inovação nos Procesos Internos e Sistemas Informação e Comunicação 12.584 FEDER 9.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007510
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PINGUIM ATREVIDO LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e 
extranet (via portal colaborativo WEB) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007382
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JUPITERDREAM - LDA Plano de Negócios com plano estratégico 18.250 FEDER 13.688

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007748
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ULEX-SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, 
LDA Vale Empreendedorismo ULEX 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-013608
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MANOEL D.POÇAS JUNIOR-VINHOS 
S.A.

Reforço das capacidades de gestão e da utilização dos sistemas de informação 
e comunicação 102.256 FEDER 46.015

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 155

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-02-0853-FEDER-007675
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VALENTE MARQUES - INDUSTRIAL, 
S.A.

Crackies Inovation: Projeto de Inovação Produtiva para o desenvolvimento de 
novas gamas Crackies Caçarola 703.636 FEDER 422.182

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007398

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AQUECIVENTIL - EQUIPAMENTOS 
TÉRMICOS INTEGRADOS, LIMITADA AQUECIVENTIL e o Lean 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008630
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FEBOL - FERRAGENS DA BORRALHA 
LDA Plano de Marketing e Marketing Digital Febol 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007482

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

METALOCARDOSO - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS E GALVANIZAÇÃO S.A.

Identificação / implementação de medidas de gestão e minimização dos 
impactes ambientais decorrentes da atividade da METALOCARDOSO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100364
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Andreia de Jesus Silva Tavares Café Restaurante A Cachupa 102.180 FEDER 69.482

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100230
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARQUES, SOUSA E REIS - 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA Beneficiação e modernização do supermercado 111.607 FEDER 47.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0651-FEDER-000004
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas

GRUPO SOUSA - SERVIÇOS 
PARTILHADOS, LDA Informatização de Processos e Controlo de Gestão 278.555 FEDER 106.547

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-012766
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VERTEQUIP - EQUIPAMENTOS E 
TRABALHOS VERTICAIS, S.A. STEP QUALIFY 107.545 FEDER 48.395

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-013657
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EMIÁTOMO - PROJECTOS E 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

Globalização e Integração da EmiÁtomo em diferentes mercados 
internacionais 102.165 FEDER 45.974

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007784

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E 
SOUSA, E.P.E. Individual .: Gestão de Serviços de Informação e Segurança de Informação 102.692 FEDER 87.288

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0752-FEDER-009834
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCIEDADE AGRÍCOLA BOAS 
QUINTAS, LIMITADA Investimento em Internacionalização, Prospeção e Certificação 172.424 FEDER 77.591

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007646

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Voipe@SAS .: Voipe@SAS: Migração para telefonia IP 147.058 FEDER 124.999

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-009549
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MADEIBRANCA-COMERCIO DE 
DERIVADOS DE MADEIRA, LDA Impulso à Qualificação 38.659 FEDER 20.566

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007745

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE AVEIRO GOVTIC@UA .: Governação TIC na Universidade de Aveiro 179.385 FEDER 145.049

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-007825
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ENERGIE EST, LIMITADA SUSTENTAR O CRESCIMENTO NO MERCADO GLOBAL 799.505 FEDER 359.777

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014790
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MOLDOPLASTICO S.A.

InovPP- Novos Produtos e Processos para capacitação e Expansão 
Internacional da MOLDOPLASTICO 1.783.309 FEDER 891.654

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007677

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DO PORTO O-ACCESS .: CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO ONLY ONCE 235.732 FEDER 200.373

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-007841
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INTERGATE - INTERNATIONAL 
BUSINESS LDA InterGate - Inovação Organizacional e TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008662
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JONASCONTA - CONTABILIDADE, 
FISCALIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS LDA STGDW - Soluções para Teletrabalho e Gestão Documental via Web 16.285 FEDER 12.214

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007347
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PVC SOUSA, LDA PVC Inova 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0550-FEDER-007635

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ENTIDADE DE SERVIÇOS 
PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, I.P. Certificação ISO 27001 .: ESPAP - Certificação ISO27001 1.0 110.220 FEDER 62.770

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012361

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ENTIDADE DE SERVIÇOS 
PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, I.P.

Serviços partilhados gestão da AP .: Serviços partilhados de gestão financeira, 
recursos humanos e gestão de veiculos do estado 17.349.382 FEDER 9.880.473

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007652

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 
TECNOLOGIA

SGSI|FCT .: Implementação de um Sistema de Gestão de Segurança de 
Informação na FCT 164.381 FEDER 93.615

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-007384

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ARAUJO,IRMÃOS LDA Inovação e Reorganização de Processos Organizacionais 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-012423
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

CRUZ DOS CALIÇOS-ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS, LDA Expansão internacional da Cruz dos Caliços 83.870 FEDER 37.741

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-007307
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado AQUALGAR LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-007247
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

BUILDINGCLASS - ESPECIALISTAS EM 
EDIFICIOS NO ALGARVE, LDA BUILDINGCLASS NA WEB 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012035

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BERNARDO DA COSTA - COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LDA BC | Internacionalização 2015-2017 480.359 FEDER 218.014

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008825
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ABIRENE - MÓVEIS LDA Abirene Móveis inova - gestão comercial e financeira 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008731
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PROCADIMOLDES - FABRICAÇÃO E 
COMÉRCIO DE MOLDES LDA

Expansão da capacidade produtiva, com inovação, para a consolidação do 
mercado internacional assente na diversificação 1.038.607 FEDER 623.540

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008614
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EDIÇÕES ESGOTADAS, LDA Consultoria para elaboração de um plano de negócios 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-008655
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GLOBALMOLDE - COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LDA Globalsolutions - Soluções integradas para o mercado - Internacionalização 64.773 FEDER 29.148

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007306
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NEWEMBA - SERVIÇOS, LDA DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008640
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAGROMÓVEL - FABRICAÇÃO E 
COMÉRCIO MÓVEIS LDA

Projeto de criação de um novo estabelecimento industrial equipado e 
especializado em produção flexível à medida e na prestação de serviços de 
acabamentos de elevado valor acrescentado 932.710 FEDER 652.897

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008920

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SIVAL-GESSOS ESPECIAIS LDA Melhoria da Competitividade 213.691 FEDER 102.460

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013681

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

QUADRANTE - ENGENHARIA E 
CONSULTORIA, S.A.

Reforço da presença e competitividade da QUADRANTE no mercado 
internacional 535.731 FEDER 250.391

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007657

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DO PORTO S-ACCESS .: Segurança da Informação e Sistemas de Gestão de Informação 160.832 FEDER 136.708

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007572

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E 
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, 
E.P.E., ABREVIADAMENTE 
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E. AICEP.ComUn .: Comunicações Unificadas para a AICEP 129.739 FEDER 85.608

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-012655
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JP IMPORT - SERVIÇOS COMERCIAIS 
LDA D-SignGolf ? a internacionalização de uma marca 64.220 FEDER 28.899

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008761
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HELSAR - INDÚSTRIA DE CALÇADO 
S.A. APOSTA EM SEGMENTO DE NICHO (CALÇADO DE DANÇA) 309.473 FEDER 154.737

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-013691

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto O2A - AUTOADESIVOS, S.A. O2A - Internacionalizar 165.886 FEDER 77.931

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013115
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ROFINOR - TÊXTEIS, LDA Reforço da Estratégia de Internacionalização 322.126 FEDER 147.783

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-012821
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E 
INDUSTRIAL, S.A. Projecto de Qualificação da MIND 308.324 FEDER 156.050

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100358
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Emanuel Martins Amorim CharterAzores 213.536 FEDER 143.069

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100244
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DIONÍSIO LUCAS & FILHOS LDA Ampliação Estabelecimento Comercial 298.446 FEDER 95.503

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007433
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TECREAB II, UNIPESSOAL LDA TECREAB II - Internacionalização Alemanha 19.475 FEDER 14.606

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013076
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER 
SOLUTIONS, LDA Magnum Cap - Internacionalização 514.492 FEDER 233.840

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014259

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUNDIVEN - FUNDIÇÃO VENEZUELA 
S.A. Nova linha de produção altamente tecnologica 5.592.427 FEDER 3.355.456

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007511
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MASTERSENSOR, LDA

Inovação do Sistema de Gestão  através da implementação de Sistema de 
Gestão da Qualidade ? ISO 9001 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-008950

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VIZELPAS - COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICOS, LIMITADA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA VIZELPAS [2015-2017] 260.400 FEDER 117.180

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-015120
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NOVIBELO - INDÚSTRIA DE 
MOBILIÁRIO, LDA Diversificação de produto e alteração do processo global de produção 2.118.892 FEDER 1.271.335

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007270

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ALUMINIOS CESAR S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na Alumínios Cesar, S.A. 
de acordo com a ISO 14001 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014460
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ELIO, ARTIGOS PARA DESPORTOS 
NAÚTICOS UNIPESSOAL LDA Aumento da área fabril, novo layout e novo processo de fabrico 529.560 FEDER 317.736

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007386
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XHOCKWARE, S.A. Xhockware ? ?International marketing plan? 519.426 FEDER 233.742

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007211

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLDETIPO II - ENGINEERING 
MOULDS AND PROTOTYPES 
(PORTUGAL), LDA Conceção de Plano Estratégivo 14.750 FEDER 11.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-013498
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DASCAT, SOFTWARE, LDA Qualificação - DASCAT 123.467 FEDER 58.112

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007626
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) D.M.D.I. ARTIGOS ÓPTICOS LDA Expansão e Internacionalização do negócio da DMDI 245.173 FEDER 110.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-013443
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

QUIDGEST-CONSULTORES DE 
GESTÃO, S.A. Quidgest no Mercado Global 804.847 FEDER 365.060

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007662

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E.

BOLETIM DE VACINAS ELETRONICO .: Desmaterialização do Boletim Individual 
de Saúde, Registo de Vacinação PNV e fornecimento de serviço à Plataforma 
de Interoperabilidade da Administração Pública (iAP) 291.709 FEDER 241.486

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007726

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 
TECNOLOGIA

ModRacTIC|FCT .: Modernização e Racionalização das Comunicações de 
Dados, Voz e dos Centros de Dados da FCT 260.618 FEDER 148.422

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade
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ACORES-03-0954-FEDER-100233
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SERRALHARIA DO OUTEIRO LDA Parque de recolha, tratamento e valorização de residuos plásticos das Murtas 1.560.788 FEDER 858.433

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007175
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AVESERVICES, S.A. AVE Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-009967
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OSVALDO MATOS S.A.

Reforço global da capacitação e competências da empresa, nas áreas da 
organização e gestão, TIC?s e desenvolvimento de novos produtos 413.218 FEDER 185.948

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-012745
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RAMOS & RAMOS-IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LDA SMF - PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO @ 2018 592.513 FEDER 266.631

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009003
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASA AGRÍCOLA GARCEZ NOGUEIRA, 
LDA Agricultura com Valor 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-014748
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TENPOL, S.A. Projeto TENPOL - Inovação Produtiva 2.247.901 FEDER 1.350.230

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007132
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRANSPORTES SANTOS & MALHO, 
S.A. Introdução de consultoria de gestão global na Transporte Santos & Malho 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008894
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PMAUTOPEÇAS, UNIPESSOAL LDA PM AutoPeças Unipessoal, Lda - Arranque do negócio 17.550 FEDER 13.163

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007121
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCRINEL - SOCIEDADE 
CONSTRUTORA IRMÃOS NEVES LDA Socrinel Inova Gestão Global 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007404

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ADEGA COOPERATIVA REGIONAL DE 
MONÇÃO - COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA Branding da Adega de Monção 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012377

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO

DIPIGeo .: Desmaterialização, Interoperabilidade e Partilha de Informação 
Geográfica 2.603.874 FEDER 1.766.975

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007785

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

MICAPMEC .: Modernização e Integração do Centro de Atendimento ao 
Público com Rede de Comunicação do MEC 183.452 FEDER 104.476

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007692

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR ATSI .: Apoio Técnico em Segurança de Informação 89.940 FEDER 51.221

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012570

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA 
AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)

SINREAP .: Sistema de informação do novo regime do exercicio da atividade 
pecuária 588.742 FEDER 335.288

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-012564

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA 
AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)

SIRCA na Web .: Sistema de recolha de animais mortos na exploração (SIRCA) 
na Web 99.817 FEDER 56.846

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007523

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ENTIDADE DE SERVIÇOS 
PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, I.P.

Racionalização Rede Comunicações AP .: Racionalização da Rede de 
Comunicações da Administração Pública 199.062 FEDER 113.366

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

NORTE-02-0752-FEDER-007612
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MANOEL D.POÇAS JUNIOR-VINHOS 
S.A.

Reforço da internacionalização da empresa, consolidação dos atuais mercados 
e conquista de novos mercados e novos clientes 732.369 FEDER 329.566

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-009525
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SAMPAIO & SAMPAIO, LDA Otimização Organizacional da empresa 37.000 FEDER 16.650

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009338
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SAMPAIO & SAMPAIO, LDA

Diversificação dos mercados de atuação através da realização de um Plano 
para a Internacionalização 345.606 FEDER 156.994

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007280
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CAPACITY FOREVER - CONSULTING 
LDA Inovar usando a Internet of Things 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-007719

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SOLID ENERGY, LDA Internacionalização da Solid Energy 453.515 FEDER 204.082

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-007278
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação TRITACOBRE - METAIS LDA Recuperação de metais preciosos de poeiras de trituração de REEE 19.200 FEDER 14.400

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-007524

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DIAS,MARTINS & LOPES LDA

Consultoria para a implementação do Sistema de qualidade e segurança dos 
alimentos: norma NP EN ISO 22000:2005 11.750 FEDER 8.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014219
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOLINHAS-ACABAMENTO DE FIOS, 
LDA Crescimento sustentado da Solinhas através da Inovação produtiva 638.987 FEDER 384.497

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007243
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADSALES, LDA Projecto de expansão internacional 652.096 FEDER 302.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007279

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GREENMED, LDA

Reforço da presença nos mercados externos e entrada no mercado da África 
Ocidental e Central. 153.245 FEDER 71.064

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014614

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INAREL-INDUSTRIA DE LAVA LOUÇAS 
INOX E ARTESANATO S.A.

Tecnologias produtivas para produção de lava louças e curvas para tubos de 
inox 4.233.185 FEDER 2.540.847

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008846
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SALTALQUAL - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA

Melhoria do Sistema de   Controlo da Qualidade dos Produtos e   da  Presença 
da Organização na Web? 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100221
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

INSCO - INSULAR DE 
HIPERMERCADOS S.A. Meu Super - Santa Clara 113.025 FEDER 51.812

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100229
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOÃO CORRÊA MONIZ, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Modernização de uma Cervejaria 14.814 FEDER 5.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-007717
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

LIGHT2LIFE - LIGHTING DESIGN, 
UNIPESSOAL LDA Light to World 197.823 FEDER 89.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100220
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AÇORTUR - INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS DOS AÇORES S.A. Remodelação e beneficiação do Faial Resort Hotel 538.351 FEDER 308.769

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007691
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MONTEJUNTOLAR - COMÉRCIO DE 
MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, 
UNIPESSOAL LDA Projeto de Internacionalização da MonteJuntoLar 62.119 FEDER 27.953

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007869
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VARELA ESTEVES & RUI - MULTI 
ASSISTANCE, LDA Projecto de Internacionalização da V.E.R. 369.320 FEDER 166.194

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014940

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE AVEIRO UniversitiesPortugal.com 1.002.212 FEDER 851.880

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007209
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

2M-COMERCIO E SERVIÇOS DE 
ELECTRICIDADE LDA Estimulo à Qualidade 2M 15.950 FEDER 11.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-013734

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FÁBRICA DE TINTAS 2000 S.A. Qualificação das Tintas2000 471.018 FEDER 211.958

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-007381
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FLYMASTER AVIONICS, LDA FlyMaster goes Wearable and Live Tracking 226.756 FEDER 158.729

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-007475
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PLASTINOX-FERRAMENTAS E 
ACESSORIOS LDA Aumento da capacidade produtiva, alargando os segmentos de mercado 122.841 FEDER 75.261

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013247
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TROFINOX - MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS, DEPÓSITOS E 
CONTENTORES EM AÇO INOX LDA Consolidação da Vocação Exportadora 267.882 FEDER 121.863

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-014239
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TROFINOX - MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS, DEPÓSITOS E 
CONTENTORES EM AÇO INOX LDA Reformulação dos processos e do espaço produtivo 1.067.516 FEDER 747.261

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009706
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IPN-ISOLAMENTOS PROFISSIONAIS 
DO NORTE, LDA IPN Internacional 17.550 FEDER 13.163

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007141
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA DO SAGRADO - VINHOS, S.A.

Quinta do Sagrado - Projeto de Expansão da Atividade Económica 
Internacional 100.440 FEDER 45.198

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008884
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NS - MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA Inovação Produtiva 288.839 FEDER 173.761

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013244

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

WIT-SOFTWARE, CONSULTORIA E 
SOFTWARE PARA A INTERNET 
MÓVEL S.A.

Reforço da capacidade empresarial da WIT SOFTWARE para a 
Internacionalização 186.020 FEDER 83.709

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007639

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE ÉVORA VoIP na UÉvora .: UÉvora - Medidas transversais de racionalização das TIC 191.487 FEDER 162.764

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-01-0145-FEDER-007654
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 4555 .: Instituto Gulbenkian de Ciência 4.097.595 FEDER 1.639.038

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0752-FEDER-011548
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME DELTRAIN, S.A. Projeto de Internacionalização DELTRAIN 208.949 FEDER 94.488

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-007934
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TOP SABOR - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Vale de Internacionalização - Top Sabor 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014058

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PANICONGELADOS - MASSAS 
CONGELADAS S.A. Internacionalizar para crescer 652.000 FEDER 293.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-011892
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

F.J.N. - FABRICO DE MOLDES DE 
PRECISÃO LDA

Criação de nova unidade produtiva e reforço da competitividade através de 
inovação tecnológica, alargamento da cadeia de valor e da otimização dos 
processos produtivos 2.520.360 FEDER 1.512.959

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007244
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PINTO & BRAZ LDA PBVI2020 - Business Intetelligence, CRM e Conceção de Redes 16.054 FEDER 12.041

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007495
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RAIZ DA AVENTURA-UNIPESSOAL, 
LDA INTENACIONALIZAÇÃO - MARCA NEW RACE 203.611 FEDER 91.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007354
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HEARTGENETICS GENETICS AND 
BIOTECHNOLOGY, S.A. Forward2Export 197.177 FEDER 88.730

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-007053
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SLEEKLAB, LDA SLEEKLAB _ Vale empreendedorismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007056
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GONFERSOL - PRODUTOS QUÍMICOS 
S.A. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007079
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EDIESTREITO - CONSTRUÇÕES LDA Ediestreito Inova Gestão Comercial e Gestão Financeira 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014499
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DECER - DECORAÇÃO E CERÂMICA 
LDA Cerâmica Sustentável 536.174 FEDER 323.114

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012440

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, 
S.A.

PAR .: PORTAL ARQUIVO RTP: A nossa memória coletiva à distância de um 
click 2.425.845 FEDER 1.381.519

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0651-FEDER-007104
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME INÉDITO E SÚBTIL - UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA 
PLATAFORMA DE GESTÃO DA RELAÇÃO COM OS CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-014696
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIDIAS - ESTRUTURAS E 
REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA Inovação Produtiva da Socidias 1.634.960 FEDER 980.976

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007806

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CGC CENTRO DE GENÉTICA CLÍNICA 
E PATALOGIA, S.A.

Internacionalização CGC Genetics - Consolidação de mercados actuais e Novos 
Mercados (China, Macau e Rússia) 318.895 FEDER 143.503

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-007184
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BULHOSAS (IRMÃOS) S.A. Preparar a empresa para o mercado global e alargamento da oferta 1.040.921 FEDER 624.553

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007102

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS 
ALIMENTARES, S.A. Produção de novas categorias de bolachas e drageados com perfil inovador 4.344.572 FEDER 2.172.286

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007103

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS 
ALIMENTARES, S.A. Vieira de Castro - Plano de Internacionalização 2015-2016 1.074.431 FEDER 483.494

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012767
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TPC - CONSULTORIA DE GESTÃO, 
LDA Projeto de internacionalização da TPC Consultores para Angola 227.375 FEDER 102.319

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-007739
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TROTINETE, LDA TROTINETE 2020 189.555 FEDER 113.733

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007566
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MISHMASH, LDA

Consultoria à Iniciação de Empresa: Consultoria na entrada no Mercado, 
Apoio ao Registo de Marca e Patentes, Assuntos Legais e Financeiros, 
Contratação de Estudos de Mercado, Elaboração de Planos de N 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007122

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SILVA E SOUSA & IRMAOS, LDA

Implementação de Metodologias de Planeamento de produção baseado em 
ferramentas Lean 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013737

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CRITICAL MANUFACTURING, S.A. CMF Internacionalização 2015-2017 443.150 FEDER 199.417

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007855
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE 
COLCHÕES LDA

Dinamização Digital do Negócio e Empresa PLANIFLEX e Inovação 
Organizacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-012147
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) REPAVEIRO, LDA REPAVEIRO, LDA. - Inovação Produtiva 515.828 FEDER 361.080

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-008478
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

GEPACK - EMPRESA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS 
S.A.

GEPACK, SA - incremento da capacidade produtiva e inovação tecnológica em 
soluções de packaging (PET). 2.288.149 FEDER 1.154.887

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007214

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FESTIVO COMEÇO, S.A. Reorganização dos Processos Comerciais, Logísticos e Administrativos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007153

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A. Criação de nova unidade produtiva de valorização de biomassa residual 7.653.179 FEDER 4.591.907

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100226
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Paulo José Nunes de Arruda Paulo José Nunes Arruda 14.975 FEDER 6.739

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-09-4842-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 09 - Inclusão social e combate à pobreza

SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Remodelação do Centro de Dia , Centro de Noite, Unidade de Cuidados 
Continuados e Serviço de Apoio Domiciliário 1.441.433 FEDER 1.225.218

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ACORES-03-0954-FEDER-100231
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FRIMÁRIO - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA

Prevê-se a instalação de uma câmara de frio para prestação de serviço de 
armazenagem frigorífica no parque industrial da Praia da Vitória. 166.755 FEDER 89.214

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100232
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FRIMÁRIO - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Deslocalização de unidade comercial para parque industrial 132.467 FEDER 69.545

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008560
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FAVICRI-FÁBRICA DE VIDROS E 
CRISTAIS LDA EVOLUTION GLASS 931.000 FEDER 558.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-007467
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

XRW - FABRICO DE PEÇAS 
METÁLICAS LDA

Melhorar o Desempenho Organizacional e de Gestão Pela Implementação de 
um sistema de Gestão da Qualidade -ISO 9001 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007046
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FILIPA SAMPAIO, UNIPESSOAL, LDA. Empreendedorismo- Plano de negócios 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-008159
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

KALURCAP - INJECÇÃO DE PEÇAS EM 
PLÁSTICO LDA

Desenvolvimento de novos produtos para penetração em novos nichos de 
mercados e reforço da capacidade operacional da Kalurcap 611.783 FEDER 428.248

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007952
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas THE GETAWAY VAN LDA Internacionalização da The Getaway Van 87.968 FEDER 39.585

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014007

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JORGE PINTO DE SÁ, LIMITADA

Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional, 
estendendo a acção da empresa a mercados e segmentos de mercados com 
elevado potencial de crescimento e com elevado valor acrescentado. 300.807 FEDER 142.571

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-014478

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VERTENTE IRREVERENTE LDA Criação de uma nova empresa de Estamparia Digital Têxtil 4.627.995 FEDER 2.776.797

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-009956
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

MYNEWIDHEA ECOLOGICAL 
SOLUTIONS, LDA

I&D de têxteis técnicos e funcionais para o desenvolvimento de fraldas 
reutilizáveis para adultos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-007715

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PORMINHO ALIMENTAÇÃO, S.A. Porminho pró mundo 182.228 FEDER 82.003

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-011822

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SINFLEX-INDUSTRIA DE MOLAS 
TECNICAS LDA Novo reforço da capacidade orientada para a exportação 6.942.955 FEDER 3.472.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013018

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MINDOL II - COLCHÕES E 
ACESSÓRIOS S.A. MINDOL - Plano Estratégico de Internacionalização 483.432 FEDER 217.544

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008683
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TROFICOLOR - TÊXTEIS S.A. Troficolor2020 382.327 FEDER 172.047

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-010407
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PORTO ESTRATÉGICO - SOLUÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LDA MATERCOOK à conquista de novos mercados. 90.257 FEDER 40.912

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-007589
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COSTA & REGO LDA CR+ 133.938 FEDER 60.960

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-009018

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

POLIGAL PORTUGAL, UNIPESSOAL 
LDA Metalizadora 4.527.000 FEDER 2.037.150

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0651-FEDER-007016
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado SARAH JAYNE, UNIPESSOAL LDA

ELABORAÇÂO DO PLANO DE NEGÓCIOS E ACOMPANHAMENTO NO 
ARRANQUE DA ATIVIDADE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-007093
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado INCOMING EMOTIONS LDA

Implementação de Estrategia de Comunicação Organizacional Interna e 
Externa 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013814
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AM EXPERIENCE, UNIPESSOAL LDA Internacionalização de gestão de eventos para segmentso dos shoppings 386.423 FEDER 174.876

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007039
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ROLOCALEIRA - FABRICO DE 
CALEIRAS LDA Rolocaleira Inova 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009135
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FORÇA AXIAL - PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA Planear para o Sucesso 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-008136
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GERAÇÃO CORAGEM - LDA Criação de site + loja online e Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-013241

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LITHONEXT TRADING, S.A. Aquisição de competências internacionais 97.046 FEDER 43.671

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007186

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CARLDORA - COFRAGENS, 
ANDAIMES E ESCORAMENTOS S.A. Gestão, Ambiente e Segurança 153.139 FEDER 68.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007096
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

F. B. INTERNACIONAL - UNIPESSOAL 
LDA

Contribuição para aumento das exportações, com benefício para a economia 
regional 245.074 FEDER 110.283

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007556
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MGNT - APPS & CRAFTS, LDA InovMGNT - Patente + Marca 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007456
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GEÓIDE - GEOSYSTEMS S.A.

Desenvolvimento e engenharia de novos produtos/serviços e processos, 
redesenho inovador dos métodos organizacionais e de gestão com recurso à 
aquisição de equipamento / software e transferência de con 125.012 FEDER 56.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006985
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FILEC - CONSTRUÇÕES DO CENTRO 
LDA #FILEC@INOV 15.306 FEDER 11.480

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007109
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ABASTENA-SOCIEDADE 
ABASTECEDORA DE MADEIRAS LDA Abastena Qualificação 284.920 FEDER 128.214

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-010752
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FERCOR-INDUSTRIA 
METALOMECANICA DE PRECISÃO 
LDA Sky is the Limit 92.198 FEDER 43.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007108

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO S.A. Reforço da capacitação empresarial da empresa para a Internacionalização. 157.744 FEDER 70.985

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007035
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PINEFOREST - LDA Pineforest Inova 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-008849
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

GARRAFEIRA SOARES-COMERCIO DE 
BEBIDAS S.A. GS - Evolução organizacional e internacionalização 317.953 FEDER 143.079

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-006977
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

BURGER RANCH - COMIDA RÁPIDA 
LDA Excelência é Qualidade 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009058
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HISPANOR-PRODUTOS INDUSTRIAIS 
LDA Aposta na Internacionalização da HISPANOR 187.204 FEDER 84.242

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-009205

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS 
NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS 
MARÍTIMOS

SIGMAR .: Sistema de Informação para o  Ordenamento e Gestão do Espaço 
Maritimo Nacional 186.000 FEDER 105.927

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-01-0752-FEDER-007128
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME FITA PRETA, VINHOS LDA Fita Preta para o Mundo 232.098 FEDER 104.444

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013334
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DIGITAL ABSOLUT BUSINESS - 
SERVIDOR, VIRTUALIZAÇÃO, 
CLUSTER, DATACENTERS E 
TELECOMUNICAÇÕES, LDA DAB-INT 162.545 FEDER 73.145

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-009734
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OSVALDO MATOS S.A.

reforço e consolidação da marca OM nos mercados externos, com a entrada 
em novos mercados e captação de novos clientes 887.782 FEDER 399.502

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013377
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EMBOSCADA - ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS LDA EMBOSCADA GLOBAL 653.053 FEDER 293.874

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007170

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A METALÚRGICA-BAKEWARE 
PRODUCTION S.A. A METALURGICA GLOBAL 79.183 FEDER 35.632

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-006999
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ALL4ENGENHARIA, LDA

Desenvolvimento e validação de um sistema construtivo resistente em 
alvenaria de blocos de terra compactada (BTC) para ecoturismo. 19.964 FEDER 14.973

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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NORTE-02-0752-FEDER-008672
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOURO PRIME, LDA Sistema de incentivo Internacionalização das PME 35.900 FEDER 16.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007379

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ITSECTOR - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A.

Expansão (diversificação mercados e clientes) pela intensificação da atividade 
internacional da ITSECTOR 552.951 FEDER 248.828

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014117

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SUCATAS PINTO - ANTERO AUGUSTO 
PEREIRA PACHECO, S.A. Sucatas Pinto Global 613.763 FEDER 276.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013043
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SUTAFER - REPRESENTAÇÕES LDA Projeto de Internacionalização - Diversificação dos mercados internacionais 176.227 FEDER 79.302

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-013973
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FERRAZ & FERREIRA, LIMITADA Plano de Internacionalização nos Mercados Brasil, Reino Unido e França 225.956 FEDER 102.952

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-013942

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CRISPIM ABREU & CA LDA GLOBAL TEXTIL 370.499 FEDER 166.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-012787

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNICOR 2 - PRODUTOS DE CORTIÇA 
LDA

Dinamizar a competitividade da empresa através da qualificação e 
internacionalização 262.579 FEDER 118.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007169
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TERMOFEIRA - INSTALAÇÕES 
TÉRMICAS LDA Estudo de Internacionalização da Termofeira 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-012934

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto M.A.R. - KAYAKS LDA Projeto GlobalSki 336.911 FEDER 151.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-012971
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ESCALAPLAUSO UNIPESSOAL LDA Aplauso Global 227.575 FEDER 102.409

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007135

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GREENMED, LDA

Melhor organização, melhor informação de apoio à decisão e melhor relação 
com o cliente. A gestão da informação baseada nas TIC e a gestão com os 
parceiros na economia digital. 276.969 FEDER 126.196

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007052
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LIPORFIR-PRODUTOS ALIMENTARES, 
S.A. Implementação de FSSC 22000 e IFS na Liporfir 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007582
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CASA AGRÍCOLA RUI BATEL LDA Internacionalização alargada em 12 mercados externos no segmento gourmet 545.737 FEDER 246.276

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007228
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GOWIRELESS - COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, 
LDA. GoContact Goes Global 334.296 FEDER 151.992

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-008540

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UID/CPO/04058 .: Unidade de Investigação em Governança, Competitividade 
e Políticas Públicas 467.850 FEDER 397.673

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-008491

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GEPACK - EMPRESA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS 
S.A. GEPACK SA - Inovação Organizacional 175.359 FEDER 85.874

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-008506

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GEPACK - EMPRESA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS 
S.A. GEPACK, SA. - Plano de internacionalização 2015 - 2017 379.527 FEDER 180.601

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-006945
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ARMINDO DA PIEDADE JOAQUIM Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100219
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Sérgio Paulo Ávila Campos Marques Prestação de Serviços de Produção de filmes/vídeos/programas de TV 15.401 FEDER 7.854

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007554

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BARROS & MOREIRA S.A. B&M - Reforço e Consolidação da Internacionalização 363.958 FEDER 164.309

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-007191
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) REGIONS PORTUGAL, LDA Projecto de Internacionalização Regions Portugal, lda 262.359 FEDER 118.061

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008809

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ALFERPAC - PROJECTOS, 
ASSISTÊNCIA E OBRAS PÚBLICAS LDA design 350.604 FEDER 157.772

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0752-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Blue Business Forum - Participação da Região Autónoma dos Açores 139.692 FEDER 118.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007868

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LOURITEX-SOCIEDADE AGRO-
CONSTRUTORA DE ALFAIAS 
AGRICOLAS DO CARVALHEIRO LDA New World Markets - Diversificar e Consolidar 291.563 FEDER 131.203

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-011075
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado Q. B. CONCEPT, LDA InternacionalizaQB 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-013433
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VADIO WINES, UNIPESSOAL LDA Internacionalização da empresa VADIO Wines Unipessoal Lda 73.915 FEDER 33.262

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-009097

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FABRICA DE CALÇADO SOZE, S.A.

Novo processo de distribuição ao retalho (consumidor), baseado numa 
abordagem Omni-canal de presença nos mercados 1.058.597 FEDER 479.879

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-008090
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SCORPION ARROW - CONSULTORIA 
DE SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo da Scorpion Arrow 19.355 FEDER 14.516

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-006952
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ROLLAR ALOJAMENTO PARA IDOSOS, 
S.A. Captação de clientes estrangeiros para os nossos estabelecimentos. 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007098

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto STEMLAB, S.A. Stemlab Internacional 253.138 FEDER 113.912

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-007212

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GOUVEIA & CAMPOS S.A. GOUVEIA & CAMPOS, S.A. 261.505 FEDER 118.037

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007834
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARKET ACCESS - CONSULTORES EM 
NEGÓCIO INTERNACIONAL LDA

Market Access - Novos Horizontes,  Inovação e Competência no apoio à 
internacionalização 178.699 FEDER 80.414

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006990
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FLEXOBAG - COMÉRCIO DE 
EMBALAGENS LDA Plano de Marketing e Marketing Digital Flexobag 19.940 FEDER 14.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-006974
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RUI MIGUEL RODRIGUES, 
UNIPESSOAL LDA Rui Rodrigues - Plano de Negócios 19.640 FEDER 14.730

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007286
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SPR - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO 
LDA Internacionalização da SPR 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008654
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GLOBALMOLDE - COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LDA Globalsolutions - Soluções integradas para o mercado global - Qualificação 83.931 FEDER 37.769

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-010010
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) MGNT - APPS & CRAFTS, LDA I&DT - MGNT 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-008690
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MGNT - APPS & CRAFTS, LDA EmprMGNT - Estudo Viabilidade 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007026
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CLIMADOZE - CANALIZAÇÕES, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Climadoze ECO Inovação:  inovação na gestão comercial e financeira 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-006932
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FABULOSAPARCELA LDA Plano de Negócios - Um Guia para o Sucesso 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0752-FEDER-013193
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME FULL VENTURES, LDA Plano de Internacionalização 197.003 FEDER 91.498

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-10-5673-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 10 - Ensino e aprendizagem ao longo da vida

SECRETARIA REGIONAL DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA Construção da EB 2,3/S das Lajes do Pico 17.167.702 FEDER 14.592.547

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

ACORES-06-2013-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Execução do Desvio dos Afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa 1.840.121 FEDER 1.564.103

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ALT20-01-0651-FEDER-006854
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GREEN SAPIENS, UNIPESSOAL LDA Plano de negócios - green sapiens 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-006966
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RTR - TORNEARIA E FREZAGEM 
LIMITADA SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0145-FEDER-007722
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

FACULDADE DE ECONOMIA DA 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA-
NOVA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ECONOMICS 124 .: Nova School of Business and Economics 1.903.920 FEDER 761.568

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-007765

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO 
GENTIL;E.P.E.

MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente - 
Segurança 67.663 FEDER 38.534

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007763

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO 
GENTIL;E.P.E. MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente 379.752 FEDER 216.269

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

LISBOA-01-0247-FEDER-006924
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação DOTSI, UNIPESSOAL LDA

Combatendo os ataques a redes informáticas através de soluções baseadas 
em Inteligência Computacional 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-007643

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE ÉVORA

iAP na UÉvora .: UÉvora - Implementação do Princípio ?Uma só Vez? e adesão 
à plataforma iAP 36.000 FEDER 30.600

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-007115

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CELOPLÁS - PLÁSTICOS PARA A 
INDÚSTRIA S.A. Gestão e prevenção dos riscos associados ao uso de substâncias quimicas 11.770 FEDER 8.828

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-009220
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VIA RÁPIDA, LDA Reorganização e preparação para a promoção digital da Via Rápida 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0145-FEDER-007660
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTÓNIO 
XAVIER 4612 .: Microbiologia Molecular, Estrutural e Celular 4.205.415 FEDER 1.682.166

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-006873
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

XISTOPOR - INDUSTRIA EXTRATIVA, 
LDA Guiné Equatorial: prospeção de mercado para a Xistopor 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006858

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TRANSFOR - INDÚSTRIA, S.A. Transfor Indústria S.A. - Vale Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006893
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ATWOO CAR COSMETICS LDA Atwoo - Inovação Organizacional;  Economia Digital e TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007028
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE 
MÁRMORES LDA Tojalmar Inovação 19.918 FEDER 14.939

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-007234
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FLIGHT DYNAMICS, LDA Flight Dynamics, LDA / Plano de negócios 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007262

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANTÓNIO CORREIA ALVES & FILHO, 
S.A.

Serviços de consultoria de inovação no âmbito da Gestão da Produção e 
Planeamento 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006841
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MHR - INDÚSTRIA DE ESTOFOS, LDA Inovação organizacional e gestão 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-01-0145-FEDER-006868

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO 
GENTIL - E.P.E.

UID/DTP/00776 .: Centro de Investigação do Instituto Português de Oncologia 
do Porto 150.000 FEDER 127.500

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-006886
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LATOURRETTE CONSULTING - 
CONSULTORIA DE INOVAÇÃO EM 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO, LDA Inovação Organizacional e Gestão - Latourrette Consulting 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006836
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LISSTOCK-COMERCIO 
INTERNACIONAL LDA

Inovação Organizacional e Gestão ? Consultoria nas áreas de gestão financeira 
e gestão comercial 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007114
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PINHALNOVA - MADEIRAS 
TRATADAS LDA Consultoria em Gestão 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0145-FEDER-007344
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
EXPERIMENTAL E TECNOLÓGICA 
(IBET)

4462 .: iNOVA4Health - Programa de Medicina Translacional (iBET, 
CEDOC/FCM, IPOLFG e ITQB) 4.075.656 FEDER 1.630.262

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-006828
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

IMP - MULTISERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Qualidade nos transportes turisticos 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0145-FEDER-007317
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO 
SUPERIOR TÉCNICO PARA A 
INVESTIGAÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO 4565 .: Instituto de Bioengenharia e Biociências 1.464.939 FEDER 585.976

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-01-0145-FEDER-007391
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

INSTITUTO DE MEDICINA 
MOLECULAR 50005 .: Instituto de Medicina Molecular - IMM 8.731.455 FEDER 3.492.582

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-01-0145-FEDER-007248
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER 
CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS 
MONTEZ CHAMPALIMAUD 4443 .: Programa Champalimaud de Neurociências 1.345.866 FEDER 538.346

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0752-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CAMARA DO COMERCIO E 
INDUSTRIA DOS AÇORES

AÇÕES COLETIVAS PARA A PROMOÇÃO NO EXTERIOR DAS EMPRESAS 
AÇORIANAS 990.305 FEDER 841.760

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007164
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TATIÉRICA II QUALITY WINES, LDA TATIERICA - Internacionalização Alemanha 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006882
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ADEGA COOPERATIVA DE CADAVAL 
CRL

Adega Cooperativa do Cadaval -  Qualidade e Economia Digital para a criação 
de vantagens competitivas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-06-2013-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Rede de Monitorização do Ciclo Hidrológico 1.027.417 FEDER 873.304

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ACORES-06-2013-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Rede de Monitorização das Massas de Água 1.162.289 FEDER 987.946

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POCI-02-0550-FEDER-007288

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATISTICA INE-CMD .: Adesão à Chave Móvel Digital (CMD) 47.268 FEDER 26.919

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0550-FEDER-007576

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATISTICA INE-iAP .: Consumo e fornecimento de serviços pelo INE na iAP 49.018 FEDER 27.916

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-006806
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MSJ, S.A. Inovação Organizacional e de Gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006768

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROMECEL-INDUSTRIA DE 
COMPONENTES MECÂNICOS E 
ELÉCTRICOS LDA

Implementação de um Sistema de Gestão Integrado ? Integração da Gestão 
Ambiental de acordo com a ISO 14001 15.080 FEDER 11.310

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006819
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AZURMETAL - METALURGICA 
AZURARA LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007218

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

METALOCAR - METALOMECÂNICA, 
S.A. METALOCAR - Lean na produção 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-008188
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NUNES BRÁS & SANTOS SOUSA - 
SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA INOVAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA - NBS 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-013543
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PRIREV - EQUIPAMENTOS E 
REVESTIMENTOS TÉCNICOS LDA

WhiteCoat - Desenvolvimento de um método de funcionalização de peças de 
cutelaria com um revestimento branco produzido por PVD+PECVD 18.245 FEDER 13.684

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006982

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA UID/MAT/00324 .: Centro de Matemática da Universidade de Coimbra 895.680 FEDER 761.328

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-007178
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TECREAB - TECNOLOGIAS DE 
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 
ESTRUTURAS, LDA Tecreab I - Internacionalização para mercado Alemão 19.075 FEDER 14.306

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-006732

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SONHOS PERMITIDOS - UNIPESSOAL 
LDA Projeto de internacionalização - Sonhos Permitidos 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014333

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
JOVENS EMPRESARIOS Portugal Fashion 2015 - 2017 9.417.313 FEDER 8.004.716

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007112
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALLCLIMA - CLIMATIZAÇÕES, 
UNIPESSOAL LDA

Conceção profissional de estratégia e imagem de marca e consultoria para 
configuração de plataforma online multifacetada e articulada com a nova 
imagem de marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-006765
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FCARVALHO - PRODUTOS E 
SERVIÇOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL 
LDA Prospeção de Mercados 19.100 FEDER 14.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-006905
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ESPAÇO LUZ - MATERIAL ELÉCTRICO 
E ILUMINAÇÃO LDA Internacionalização da Espaço Luz 19.400 FEDER 14.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-015133

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, 
RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE 
PORTUGAL (AHRESP)

Programa de Valorização & Promoção Internacional da Gastronomia 
Portuguesa e dos seus Produtos Endógenos 2.388.716 FEDER 2.030.408

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-06-2215-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Recuperação de Espécies e Habitats Prioritários - 2014/2017 2.728.456 FEDER 2.319.188

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

M1420-06-2756-FEDER-000002
Programa Operacional Regional da 
Madeira

06 - Promover Transportes Sustentáveis e Eliminar Estrangulamentos nas Redes de 
Infraestruturas  

SECRETARIA REGIONAL DOS 
ASSUNTOS PARLAMENTARES E 
EUROPEUS Construção da Via Rápida Câmara de Lobos / Estreito de Câmara de Lobos 52.941.176 FEDER 45.000.000

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

ACORES-03-0954-FEDER-100215
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PICOS DE AVENTURA - ANIMAÇÃO E 
LAZER, S.A. Expansão da Capacidade Produtiva 1.517.259 FEDER 826.420

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-006720
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

STW - Spread the word, Unipessoal 
Lda A Qualidade como Ferramenta de Desenvolvimento de Produtos e Serviços 19.280 FEDER 14.460

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100222
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BUBBLES TARGET LDA DrinksPro 13.835 FEDER 5.534

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100356
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LOPES E PAIVA - AZORES FISHING, 
LDA Pesca Turística - Azores Fishing 39.233 FEDER 17.655

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-008755
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LQP, LDA LQP mas longe 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007728

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE 
TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO UID/Multi/04378 .: Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas 1.552.950 FEDER 1.320.008

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-006686
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TALENTOS E APONTAMENTOS LDA Infoschools 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006971

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

UID/SOC/04011 .: Centro de Estudos Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento (CETRAD) 225.000 FEDER 191.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 169

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

POCI-01-0145-FEDER-006969

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

UID/DTP/04045 .: Centro de Investigação em Desporto, Saúde e  
Desenvolvimento Humano 314.022 FEDER 266.919

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-006691
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CERAMDRO II, LDA

Consultoria especializada para a implementação de plataforma de informação 
e conhecimento desmaterializado para toda a rede comercial e ecossistema 
de negócios - Plataforma de relacionamento Real-Time 18.950 FEDER 14.213

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006688
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VIECON - TRANSPORTES NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-006678
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSE MANUEL DOS SANTOS & 
FILHOS LDA

Aquisição de serviços de consultoria: Guiné-Bissau, um novo mercado para a 
?CASA SANTOS? ? JOSÉ MANUEL DOS SANTOS & FILHOS, LDA. 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-014831

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CEFAMOL-ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DA INDUSTRIA DE MOLDES Tool2Market 176.448 FEDER 149.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100235
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SALSIÇOR TERCEIRA, S.A. Armazém de apoio à atividade do estabelecimento comercial de São Jorge 276.898 FEDER 124.604

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100225
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

COSTAMÉRICA-IMPORTAÇÕES E 
REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL LDA Modernização MAKE ME NUTS 11.010 FEDER 4.404

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-006636
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

STW - Spread the word, Unipessoal 
Lda

Implementação de portal web para divulgação e promoção de novos produtos 
de terceiros através de ofertas exclusivas e recolha de opiniões, gostos e 
tendências, através de inquéritos/questionários diri 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100216
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais TERNURA RADICAL UNIPESSOAL LDA Beneficiação de estabelecimento comercal 14.880 FEDER 5.952

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007030
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BATADEC - COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS LDA Desenvolvimento de Plano Estratégico 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-006739
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

BRIÃO ACTIVIDADES TURÍSTICAS, 
LDA Ações de prospeção no mercado externo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007050
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PAÇO NA FORMAÇÃO, LDA Internacionalização Angola 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007265

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE 
TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO

UID/QUI/50006 .: Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e 
Processos Limpos 4.003.125 FEDER 3.402.656

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-006606

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VELASHARK, S.A. Implementação de princípios Lean nas compras planeamento da produção 17.000 FEDER 12.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007412
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BOM CACAU LDA Internacionalizar a Bom Cacau 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012450

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE AVEIRO IES em Rede .: Interoperabilidade entre Instituições de Ensino Superior 2.948.515 FEDER 2.506.238

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-006596
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIAS & VICENTES LDA Qualidade para a Competitividade 14.650 FEDER 10.988

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-012271

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR E 
UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.

+TIC .: Modernizar sistemas de informação e tecnologias de informação e 
comunicação no CHUC em 2015 3.000.000 FEDER 2.550.000

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-01-0145-FEDER-007562

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/CED/00317 .: Centro de Investigação em Estudos da Criança 330.432 FEDER 280.867

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007653

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/PSI/01662 .: Centro de Investigação em Psicologia - CIPsi 1.841.184 FEDER 1.565.006

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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CENTRO-02-0651-FEDER-006617
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Parcelas Diárias, Lda Aquisição de Consultoria para Plano Negócio/Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-006620
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MONTE DO TREVO - ENOTURISMO, 
AGRICULTURA E VITIVINICULTURA 
LDA Ambiente e Sustentabilidade - ISO 14001 18.140 FEDER 13.605

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100363
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Marco José Pereira Caetano Gabinete de psicologia 16.521 FEDER 10.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-010222
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional DREAMSCAPE, LDA Consultoria para IDT em vetorização de imagens 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100228
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais WAHOO DIVING, UNIPESSOAL LDA Come Dive with Wahoo! 134.404 FEDER 87.363

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006574
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TENPOL, S.A. TENPOL, LDA. - VALE INOVAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-006870
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) UTPIS, LDA Plano de Negócios UTPIS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-009090
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VETHERAPY - INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM 
BIOTECNOLOGIA, LDA VETHERAPY_VALE EMPREENDEDORISMO 19.980 FEDER 14.985

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-007773
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FAREM- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
PLÁSTICOS, LDA Vale Internacionalização - Farem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-006867
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GROUND CONTROL STUDIOS, LDA Consultoria para desenvolvimento de plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007672

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM 
ASTRONOMIA / ASTROFISICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO UID/FIS/04434 .: Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço 1.295.580 FEDER 1.101.243

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-006604
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JORGE SILVA TAVARES UNIPESSOAL 
LDA Casa de Campo - Cais da Tijosa 19.100 FEDER 14.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006548

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FIRMAGO - FUNDIÇÃO DE 
ALUMINIOS S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na FIRMAGO de acordo 
com a ISO 14001 16.800 FEDER 12.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006780

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIONISIO MARQUES AGOSTINHO 
LDA Implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100214
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais TALHO DO MARCELO, LDA

Exploração de um espaço de talho existente no mercado municipal de Santa 
Cruz da Graciosa. 30.737 FEDER 15.983

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100217
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VIPFIDELITY - MARKETING 
SOLUTIONS, LDA VipFidelity 469.132 FEDER 309.805

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-006612
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TATIÉRICA II QUALITY WINES, LDA Montureira - Criação de Marca de Vinhos 19.980 FEDER 14.985

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007740

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO 
MINHO, E.P.E.

SISGI2020_ULSAM .: Segurança da Informação e Sistemas de Gestão de 
Informação 188.646 FEDER 160.349

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-01-0145-FEDER-006891

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/GEO/04084 .: Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do 
Território 239.127 FEDER 203.258

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-012493

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM 
EPE

DesProCli .: Desmaterialização do Processo Clínico - Modernização das 
Infraestruturas de Suporte 799.003 FEDER 679.153

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade
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ACORES-06-2215-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Rede de Observação e Recuperação de Aves dos Açores 337.051 FEDER 286.494

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ACORES-03-0752-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOÃO CARLOS CORREIA DE LEMOS 
BETTENCOURT                                                                                                                        Ações de Promoção Turísticas com repercussão nos Mercados Externos 539.050 FEDER 458.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100353
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Helena Isabel Soares Borges e Silva Veterinária 41.147 FEDER 27.569

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100223
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PAULO ALEXANDRE DA COSTA 
GASPAR Liveaborad 608.462 FEDER 365.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000003
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas LUÍS SERRADAS, UNIPESSOAL LDA Qualificação da estratégia empresarial na produção de novos bens e serviços 159.448 FEDER 67.765

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100210
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

INSCO - INSULAR DE 
HIPERMERCADOS S.A. Meu Super - Agua de Pau 58.460 FEDER 23.969

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007494

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ABREU & ABREU LDA Implementação de Ferramentas Estatísticas de Apoio à Gestão 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007500

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/PSI/00730 .: Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção 
Cognitivo e Comportamental 485.133 FEDER 412.363

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-006457
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOIMPAS-SOCIEDADE INDUSTRIAL 
DO PASSADOURO LDA Certificação da Qualidade ? um passo firme para a excelência da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006862

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/DTP/04750 .: Unidade de Investigação em Epidemiologia - Instituto de 
Saúde Pública da Universidade do Porto 363.057 FEDER 308.598

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007702

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UID/HIS/00057 .: Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da 
Universidade de Évora 895.053 FEDER 760.795

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-006630
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JOFERMÓVEL - MÓVEIS E 
DECORAÇÕES LDA Criação de loja online e renovação de imagem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006698
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GRANILEMOS - EXTRACÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO  DE 
MARKETING 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0550-FEDER-007778

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO

MEITEF .: Melhoria da eficiência do serviço público pelo aprofundamento da  
Integração tecnológica e funcional dos sistemas de informação da DGT 99.842 FEDER 56.860

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-01-0145-FEDER-007628

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO UID/BIM/04501 .: Instituto de Biomedicina - Aveiro 1.136.526 FEDER 966.047

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-06-2012-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA 
GRACIOSA

Rede de abastecimento de água da freguesia de Guadalupe e de parte da 
freguesia de Santa Cruz - Rede do reservatório das Grotas II 663.539 FEDER 564.008

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POCI-01-0247-FEDER-006392

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CAMPOTEC IN - CONSERVAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO DE 
HORTOFRUTÍCOLAS S.A.

AlgaeCoat .: Validação industrial e otimização da aplicação de revestimentos 
comestíveis baseados em extratos de macroalgas para produtos 
hortofrutícolas frescos e minimamente processados 259.818 FEDER 171.900

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006958

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO

UID/AGR/04033 .: Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e 
Biológicas 600.000 FEDER 510.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006715

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/CEC/00326 .: Centro de Informática e Sistemas da Universidade de 
Coimbra 300.000 FEDER 255.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-006379
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SPIN.WORKS S.A. SAFE .: Sistema de Monitorização Rápida com base em Micro UAV 167.808 FEDER 106.094

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-006775

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/Multi/04427 .: Centro de Investigacao do Territorio, Transportes e 
Ambiente 348.720 FEDER 296.412

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007294

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/PSI/00050 .: Centro de Psicologia da Universidade do Porto 1.003.068 FEDER 852.608

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-006338
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VISOTELA-SOCIEDADE TECNICA DE 
ELECTROMECANICA LDA Consultoria para apoio na implementação do BSC ? Balanced ScoreCard 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006582
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JOÃO PEDRO DOMINGUES, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Criação de loja online e renovação de marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006953
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARTINS & REIS - HIGIENE, 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
LDA Potenciar vendas online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006312
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNAVIC - TECNOLOGIAS 
AVÍCOLAS, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na Tecnavic 19.240 FEDER 14.430

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-006425
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

BOOSTPHARMA - ADVANCED 
THERAPIES, LDA

InTerCel .: Demonstração da Capacidade de Produção Industrial de Terapias 
Celulares Inovadoras 1.920.409 FEDER 1.294.894

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-006593
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado ARCHISUL - ARQUITECTOS LDA PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006941

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

UID/EEA/04436 .: Unidade de Investigação em Microssistemas 
Eletromecânicos 812.682 FEDER 690.780

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0853-FEDER-006487
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CARENAVIG, LDA Carenavig - Economia Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-006489
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CARENAVIG, LDA Carenavig - Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-006506
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CARENAVIG, LDA Carenavig - Empreendedorismo 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006933

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/EEA/00147 .: Centro de Sistemas e Tecnologias 446.469 FEDER 379.499

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006821

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, 
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO UID/BIA/50027 .: Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva 1.919.284 FEDER 1.631.391

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-006340
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NUMERDIAGONAL LDA Plano de Negócios, plano de Marketing e Economia Digital 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-007578
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRANSPORTES MARGINAL DO 
MONDEGO S.A. Implementação da Norma 4427 para Certificação dos Recursos Humanos 13.620 FEDER 10.215

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100352
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RICARDO BENTO DE MOURA Sanck-bar 296.138 FEDER 202.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-006408
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

ROTACIONAL - DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS LDA NED display 155.368 FEDER 62.147

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-006410

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação PORCELANAS DA COSTA VERDE S.A.

CerWave .: CerWave - Demonstração do processo de cozedura de porcelana 
por gás-microondas 420.127 FEDER 217.887

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-006274
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EXTRA MOTION, LDA Extramotion Internacional 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-006254

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ABILIO P. CARNEIRO & FILHOS, 
LIMITADA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 17.575 FEDER 13.181

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006241

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NORFERSTEEL - CONSTRUÇÕES E 
METALOMECÂNICA, S.A. NORFER Rumo à Produtividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006890

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/ECO/04105 .: Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto 358.266 FEDER 304.526

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006939

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/EQU/00511 .: Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, 
Biotecnologia e Energia 1.741.254 FEDER 1.480.066

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007746

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/IC/04255 .: Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde 578.616 FEDER 491.824

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007339

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/ELT/00500 .: Instituto de Literatura Comparada 271.830 FEDER 231.056

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-006317
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JOFEPER II - COMÉRCIO E MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO, LDA Criação de loja online e renovaão de imagem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006264
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MANUEL SANTOS & ROCHAS LDA Implementação do Lean Manufacturing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-008570
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HÁBITOS & MÉTODOS - LDA Reorganização dos Processos Comerciais, Logísticos e Administrativos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-006293
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

CACIAL - COOPERATIVA AGRICOLA 
DE CITRICULTORES DO ALGARVE CRL

Investigação e Desenvolvimento para o uso de medidas preventivas que 
reduzam o risco de contaminação da fruta 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-006236
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PLÁSTICOS BUESO II LDA Vale Internacionalização Bueso II 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007659

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UID/ECO/04007 .: Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e 
Economia da Universidade de Évora (CEFAGE-UE) 349.494 FEDER 297.070

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0651-FEDER-006450
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SOCIAL IMPACTRIP, LDA Social Impactrip 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

M1420-01-0145-FEDER-000002
Programa Operacional Regional da 
Madeira 01 - Reforçar  a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação

MITI - MADEIRA INTERACTIVE 
TECHNOLOGIES INSTITUTE - 
ASSOCIAÇÃO MITIExcell - Excelência internacional de IDT&I nas TIC 1.931.988 FEDER 1.642.190

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

M1420-03-0853-FEDER-000002
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas MOON PALACE, UNIPESSOAL LDA

Abertura de um novo espaço de restauração associado a um novo 
produto/serviço de gastronomia e cultura 449.519 FEDER 229.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-06-1911-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Selagem das Lixeiras das ilhas de São Jorge e do Corvo 1.928.949 FEDER 1.639.607

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

POCI-01-0145-FEDER-007690

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA UID/GEO/04683 .: Instituto de Ciências da Terra 468.000 FEDER 397.800

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007043

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/CEC/00319 .: Centro de Investigação ALGORITMI 782.175 FEDER 664.849

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006683

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/ECO/03182 .: Núcleo de Investigação em Políticas Económicas 314.529 FEDER 267.350

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007688

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

UID/CTM/50025 .: Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e 
Nanofabricação 3.558.368 FEDER 3.024.613

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-007560

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/CCI/00736 .: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 699.213 FEDER 594.331

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-009001
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação A.FIUZA & IRMÃO LDA FIIP ? FIND INNOVATION IN INDUSTRIAL PROCESS 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007718

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR UID/EMS/00151 .: Centro da Ciências e Tecnologias Mecânicas e Aeroespaciais 243.432 FEDER 206.917

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007491

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR UID/Multi/00709 .: Centro de Investigação em Ciências da Saúde 371.601 FEDER 315.861

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007744

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/AUR/00145 .: Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo 293.232 FEDER 249.247

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006746

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/IC/00051 .: Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular 291.840 FEDER 248.064

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006642

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/CEC/00027 .: Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de 
Computadores 150.000 FEDER 127.500

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006984

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/EQU/50020 .: Laboratório de Processos de Separação e Reacção - 
Laboratório de Catálise e Materiais 2.139.954 FEDER 1.818.961

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007621

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

UID/Multi/04423 .: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e 
Ambiental 2.098.800 FEDER 1.783.980

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-007876

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VAPESOL - FÁBRICA DE 
COMPONENTES PARA CALÇADO, 
LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade (Norma ISO 9001) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006986

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA UID/LIN/04887 .: Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada - CELGA 447.735 FEDER 380.575

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007440

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA UID/NEU/04539 .: CNC.IBILI 7.871.130 FEDER 6.690.461

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006910

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/EQU/00102 .: Centro de Investigação em Engenharia dos Processos 
Químicos e dos Produtos da Floresta 429.558 FEDER 365.124

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-006294
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FERNANDO FERRO & IRMÃO S.A. Fernando Ferro & Irmão - Vale Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007633

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/ECI/04029 .: Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas 
de Engenharia 777.816 FEDER 661.144

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-008798
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MINAS DE CASSITERITE SOBREDA 
S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado segundo a 
NP EN ISO 9001:2008. 19.125 FEDER 14.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-006389

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

WE DO CONSULTING - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A.

ShopView2Market .: Solução Automatizada de Verificação de Planogramas de 
Lojas 467.492 FEDER 229.909

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-006405

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

STRONGSTEP INNOVATION IN 
SOFTWARE QUALITY LDA AIMS2 .: Accelerated Improvement Method Strongstep 2 180.010 FEDER 118.807

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-006268
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BRIGIDA & DINIS - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006760
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MDP CONSTRUÇÕES, LDA

Processo de Consultoria para Implementação da Certificação da Qualidade 
(NP EN ISO9001); Marcação CE ? EN 1090 e Consultoria para desenvolvimento 
de plataforma integrada de gestão. 19.400 FEDER 14.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-01-0145-FEDER-006684

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/BIO/04469 .: Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho 3.045.180 FEDER 2.588.403

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007038

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

UID/Multi/50026 .: ICVS/3B?s - Laboratório Associado, Instituto de Ciências da 
Vida e da Saúde / Grupo de Investigação em Biomateriais, Bio 2.808.000 FEDER 2.386.800

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007136

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/CTM/00264 .: Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil 1.344.144 FEDER 1.142.522

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007649

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UID/Multi/04449 .: Laboratório HERCULES - Herança Cultural Estudos e 
Salvaguarda 243.405 FEDER 206.894

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-016313
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CONTINWEB - CONTABILIDADE, 
SISTEMAS INFORMÁTICOS E WEB 
DESIGNER LDA SOFTWARE ADAPTADO E CUSTOMIZADO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-006452
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME FEELCORK, LDA Feelcork - Vale Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-006102
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME FEELCORK, LDA Feelcork Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100206
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

INSCO - INSULAR DE 
HIPERMERCADOS S.A. Meu Super - Ponta Garça 46.071 FEDER 19.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-006108
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME E-SYCARE, LDA Internacionalização para Espanha e Reino Unido 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006852

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANTONIO DA COSTA CARVALHO & 
CA LDA

Reorganização dos Processos Comerciais, Logísticos e Administrativos e 
Implementação de Boas Práticas de Organização Gestão e TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007528

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/AUR/04509 .: Laboratório de Paisagens, Património e Território 461.049 FEDER 391.892

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007569

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO MINHO UID/BIA/04050 .: Centro de Biologia Molecular e Ambiental 644.685 FEDER 547.982

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-007860

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação MATIAS & ARAÚJO S.A. M&AR - Methods & Applications Research 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007334

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

LIP, LABORATORIO DE 
INSTRUMENTAÇÃO E FISICA 
EXPERIMENTAL DE PARTICULAS-
ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO 

UID/FIS/50007 .: Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de 
Partículas - LIP 4.445.601 FEDER 3.778.761

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-01-0247-FEDER-006166
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PROCIFISC - ENGENHARIA E 
CONSULTADORIA, LDA Consultoria Especializada em I&DT: SMW SYSTEM 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-006107
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INCIPIT - PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDOS, LDA

Plataforma informática orientada para a promoção online do turismo em 
espaço rural 6.000 FEDER 4.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006961

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INESC TEC - INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SISTEMAS E 
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA UID/EEA/50014 .: INESC TEC ? INESC Tecnologia e Ciência 7.722.405 FEDER 6.564.044

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-007752

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, 
E.P.E.

SECSJ .: Segurança da Informação (Gestão de Identidades) e Mecanismos de 
Controlo de Interoperabilidade entre Aplicações e SLAs 182.809 FEDER 155.388

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-006124

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto A. FERREIRA & FILHOS, S.A.

Desenvolvimento de harware e software de controlo de dipositivos texteis 
(DHSCDT) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-006407

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação ERT TEXTIL PORTUGAL, S.A.

Lamitech .: Laminados técnicos ativos para a construção, arquitetura e 
transportes. 359.901 FEDER 184.952

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0145-FEDER-007630

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA UID/QUI/00313 .: Centro de Química - Coimbra 1.744.632 FEDER 1.482.937

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0550-FEDER-007552

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNIVERSIDADE DE COIMBRA UC-voice .: UC-voice: Expansão e modernização da rede de voz e dados da UC 199.921 FEDER 169.933

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-01-0247-FEDER-006318

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

DURIT - METALURGIA PORTUGUESA 
DO TUNGSTENIO LDA

PRODiam .: Aumento da produtividade com ferramentas revestidas e 
diamante CVD 367.077 FEDER 196.713

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007679

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO UID/CTM/50011 .: CICECO-Instituto de Materiais de Aveiro 5.674.149 FEDER 4.823.027

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007638

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE AVEIRO UID/AMB/50017 .: Centro de Estudos do Ambiente e do Mar 4.863.072 FEDER 4.133.611

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-005802
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GOPARMA, S.A. Estratégia GO 12.800 FEDER 9.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005577
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SMILEBELIEVER, LDA

Estudo dos mercados Moçambicano e Brasileiro e viagem de prospeção aos 
mercados 17.000 FEDER 12.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005508
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SMILEBELIEVER, LDA Plano de negócio 9.000 FEDER 6.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005833
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) THINKDIGITAL II - TELEMATICS, S.A. Track In Vest 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005818
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) THINKDIGITAL II - TELEMATICS, S.A. +Track 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005912
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOLARCOMBO, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de uma loja online com apoio ao nível de consultoria web 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005779
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAUSTO HENRIQUES TOMÁZ, 
UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de Plano de Negócios e consultoria em Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005836
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARLOS ALBERTO PEREIRA 
MOUTINHO Desenvolviemnto de Plano de Negócios e consultoria em Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005854
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MEGATIC - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 
LDA Desenvolviemnto de Plano de Negócios e consultoria em Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005850
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas António Alberto Gonçalves Silva Desenvolvimento de Plano de Negócios e consultoria em Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005848
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COORDENADA EXPOENTE - 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E FOGO 
CONTROLADO UNIPESSOAL LDA

Estruturação do projeto empresarial - Elaboração do Plano de Negócio e 
Estudo de inclusão na Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005747
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação MAGALHÃES & CA LDA

Sistema para realização da leitura da contagem dos consumos de energia 
elétrica 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005980
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NICRODUR - ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LDA

Consultoria especializada para a implementação de plataforma de informação 
e comercialização online desmaterializada com clientes 15.950 FEDER 11.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005749
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TALENTS & TREASURES, LDA I4M _ Information for management 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005869
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

Talent Pacific Comércio Internacional 
e Desenvolvimento Unipessoal, Lda.

Internacionalização de produtos alimentares tradicionais portugueses 
ultracongelados e outros produtos inovadores 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-005449
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SILVA & VENTURA - TORNEARIA 
MECÂNICA LDA Estudo de mecanismos de fixação para fachadas com vidro fotovoltaico 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005602
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CAPTAGUA-CAPTAÇÕES DE AGUA 
LDA Presença na Ecoomia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006030

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MOTA PASTAS CERÂMICAS S.A. Mota Pastas Digit@l 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005551
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BLUE DIALOGUE - AGÊNCIA DE 
VIAGENS LDA Consultoria para desenvolvimento do Plano de Negócios de startup 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005451
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) GAIPEAD - LDA Desenvolvimento de Coletor Solar Térmico Compacto 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005437
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MPD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR 
COMPRIMIDO LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005209

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CIVILRIA, S.A. CIVILVRIA RUMO À PRODUTIVIDADE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007242

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA UID/BIA/04004 .: Centro de Ecologia Funcional 300.000 FEDER 255.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-005791
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ARROJADO GLAMOUR - MOBILIÁRIO 
E DECORAÇÃO UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios Arrojado Glamour 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-006922

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/Multi/00611 .: Centro de Investigação da Terra e do Espaço da 
Universidade de Coimbra 231.375 FEDER 196.669

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005141
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DESTILARIA LEVIRA, LDA

XRM (Extended Relationship Management) - Implementação de sistema de 
gestão por processos nas áreas do relacionamento com clientes e 
fornecedores (CRM) e da qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005750
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SARIFER - SOCIEDADE DE 
SERRALHARIA MECÂNICA LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade - Sarifer - Sociedade 
Serralharia Mecânica, Lda. 13.310 FEDER 9.983

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005514
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PADARIA E PASTELARIA FLOR DE 
AVEIRO LDA

Novo posicionamento estratégico com criação de marcas e reforço da 
presença na web 16.500 FEDER 12.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005776
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BEST GREEN - EQUIPAMENTOS DE 
PROTECÇÃO E SEGURANÇA LDA

Consultoria especializada no apoio à implementação de processos de 
certificação ISO 9001 12.450 FEDER 9.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005816
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GLOPER - PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDOS FORMATIVOS, LDA

Colmatar a falha de mercado, sobretudo na aplicação de tecnologia para 
apoio à gestão de RH, em Angola e África do Sul. 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005207
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LKG PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA LKG Portugal e o Empreendedorismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005960
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MANUEL TEIXEIRA - FOTOGRAFIA, 
UNIPESSOAL LDA MTFOTO MKT 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005819
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FELISLUSA - GESTÃO AGRO RURAL, 
UNIPESSOAL LDA Consultoria em Plano de Negócios e Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005901
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA

Consultoria no âmbito da performance térmica da nova gama de tintas 
refletoras Kar, com vista a completar e melhorar ficha técnica desta gama 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-005383
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DASHBOARD TECHNOLOGIES, LDA Projeto Empreendedorismo da empresa Dashboard 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0651-FEDER-004961
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NET PET , LDA Desenvolvimento de loja e-commerce 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005275
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SANDES DA PRAÇA, LDA Desenvolvimento de loja e-commerce 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005127
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INTENSITYCODE LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e 
extranet (via portal colaborativo WEB) 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005860
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PAULA MARTINS MOREIRA, 
UNIPESSOAL LDA Desenvolviemnto de Plano de Negócios e consultoria em Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005365

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JOFEBAR, S.A. Caracterização de janelas a condições extremas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004970
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RÁPIDA VERTENTE UNIPESSOAL LDA

Plataforma Tecnológica com loja virtual, back office interno e para B2B em 
formato multi-canal mobile 10.500 FEDER 7.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005203
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOMAS E VOGAIS CONSULTORIA E 
TECNOLOGIA LDA Plano de Negócio Digital, uma Estratégia de e-Business para a Somas e Vogais 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005962
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PORTUGAL PLUS, LDA Portugal Plus New Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-005845

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação RECAUCHUTAGEM NORTENHA S.A.

Consultoria no âmbito da instrumentação de equipamentos de ensaio de 
pneus recauchutados com vista à requalificação de um laboratório de controlo 
de qualidade. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-005805

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.MOREIRA, S.A. Implementação de boas Praticas de Organização Gestão e TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005800
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

Sandra Isabel Barbosa Unipessoal, 
Lda. Desenvolvimento de Plano de Negócios e consutloria em Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005256
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

Mariana Pereira, Sociedade 
Unipessoal, Lda.

Implementação do e-commerce na comercialização de vestuário à medida e 
de calçado em cortiça 7.750 FEDER 5.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005389
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ACROSSIMPACT - UNIPESSOAL LDA ACROSS PLAN - Expansão do Negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005442
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ESSENTIAL APPROACH - LDA Dinamização e Expansão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005810
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ILUSTRAMEMÓRIAS - COMÉRCIO 
MERCHANDISING LDA IBEEmpreende 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-007971

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SIXTÊXTIL - INDÚSTRIA DE 
VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, LIMITADA

Análise detalhada da forma como a empresa ?Sixtextil-Indústria de Vestuário 
Unipessoal, Lda? poderá obter ganhos de eficiência ao nível da gestão, 
abordando quais as principais áreas de satisfação des 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005817
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RUI LOPO, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA Novas Tecnologias de informação e comunicação: E-commerce 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005665
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

INOXARÕES - CONSTRUÇÕES EM 
AÇO INOX E AÇO MACIO LDA Otimização do desempenho energético de reservatórios de água quente 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-005876
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DROGARIA NA HORA, UNIPESSOAL 
LDA Impulso negocial e abordagem do mercado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005937
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BEE - CONSULTING LDA BEE-INT 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-01-0247-FEDER-005561
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ABOTOA, S.A.

I&D de vestuário de trabalho inovador e de elevado valor acrescentado para 
companhias aéreas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-005687

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IBEROELEVA - TÉCNICAS DE 
ELEVAÇÃO S.A.

Consultoria relativa à implementação e definição de um Sistema de Gestão da 
Qualidade, baseado na ISO 9001:2015. 8.010 FEDER 6.008

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005919
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WORK YOUR NATURE - 
TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS 
NATURAIS E OUTROS, LDA Internacionalizar o setor das pedras naturais para o mercado francofóno 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005989
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ANIMATIONSPIRIT II EVENTS, LDA Vale Empreendedorismo Qualificado 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-005041
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ELECTROCIG - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO, LDA 2 Smoke 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-006378

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E 
OUTROS REVESTIMENTOS PARA A 
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A. Breathe2Seat .: Pele artificial respirável para interior automóvel 286.210 FEDER 170.889

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-005423

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

LEGANZA - INDÚSTRIA PORTUGUESA 
DE PORCELANA, S.A.

Desenvolvimento da superfície de um frete em pires de chávena com efeito 
antideslize em utilização 7.800 FEDER 5.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-005004
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VINCO VÁLVULAS S.A. Reorganização Industrial 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005240

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GUIMASETE - SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS E 
TELECOMUNICAÇÕES S.A. Plataforma de gestão de atividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0145-FEDER-007274

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/BIM/04293 .: Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 18.586.509 FEDER 15.798.533

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006980

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/QUI/00081 .: Centro de Investigação em Química da Universidade do 
Porto 445.209 FEDER 378.428

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007457

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO UID/ECI/04708 .: Instituto de I&D em Estruturas e Construções 744.132 FEDER 632.512

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-007460

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/HIS/04059 .: Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e 
Memória (CITCEM) 919.848 FEDER 781.871

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-005841

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DIOGENES & SANTOS LDA GESTÃO DE STOCKS E MELHORIA PRODUTIVIDADE DIOSAN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005227
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALTA COMUNICAÇÃO, LDA EXPANSÃO VICTORI(OS)A 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005698
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ONLIMAGIC - INNOVATION Plano de negócios onlymagic-innovation 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005713
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GROWINTEL - GESTÃO 
OPERACIONAL, LDA Núcleo Desenvolvimento Software Growintel 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005640
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ISLANDCOSMOS - UNIPESSOAL LDA

A empresa Islandcosmos ? Unipessoal, Lda. pretende adquirir serviços de 
consultoria na área do empreendedorismo imprescindíveis ao arranque da 
empresa, nomeadamente a elaboração de um plano de negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005669
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas THIS CREATIVE AGENCY, LDA THIS IS DIGITAL 17.000 FEDER 12.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005478
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALL4YOURCAR, LDA Projeto de uma plataforma e-commerce de acessórios para automóveis 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0651-FEDER-005537
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ANDRÉ SALOMÃO MAGALHÃES, 
UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios Borda Fora 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005852

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SKELT - METALOMECÂNICA S.A.

Consultoria na área de desenvolvimento de processos de fabrico para 
materiais metálicos, nomeadamente forjamento. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005138

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

UNIÃO DE TRANSPORTES DOS 
CARVALHOS LDA

Implementação de ferramentas de engenharia da qualidade de otimização da 
gestão da oficina 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005184

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
S.NICOLAU LDA Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005770
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS 
LDA Centro de Línguas GLOBAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005946
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SINALCASUAL, LDA DOCE PLANO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005284
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRENETIKMOVE LDA FRENETIK PLAN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005967
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VÍRGULAS & ARABESCOS - 
UNIPESSOAL LDA Virgulas & Arabescos - Unipessoal Lda 17.250 FEDER 12.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005124

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CALHEIROS EMBALAGENS S.A. Sistema de Controlo de Gestão e Pricing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005996

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TEMPLAZUL - ORGANIZAÇÃO 
HOTELEIRA DO CENTRO, S.A. Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade e Ambiente 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-005798
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME WISETRACK LDA Plano de negócio 2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005210
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME NANOCHIP - INFORMÁTICA LDA Plataforma de futuro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005615
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NUNO & AGNELO, LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005882
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) GRANITOS NDRL, UNIPESSOAL LDA Consultoria em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005658
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NUNO & AGNELO, LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS PARA 
NOVOS INVESTIMENTOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005392
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALL-IN TURISMO LDA Dar Futuro à Memória de Almeida 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-006044
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME QECPT, UNIPESSOAL LDA QECPT, Sucursal Espanha 4.500 FEDER 3.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005208
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PAULO MANUEL DE LACERDA 
COELHO, UNIPESSOAL LDA Beneficiação de presença online e fidelização de cliente 13.000 FEDER 9.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005347
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASA AGRÍCOLA FRANCISCO 
ESTEVES LDA Diversificação da actividade empresarial 6.500 FEDER 4.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005976
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GONÇALAGRO - SOCIEDADE AGRO-
COMERCIAL LDA Prospecção de mercado externo para internacionalização 15.500 FEDER 11.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-005524
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CLIMASERRA - COMÉRCIO DE AR 
CONDICIONADO E EQUIPAMENTO 
HOTELEIRO, LDA

Consultoria para a implementação dos sistemas de gestão da qualidade e 
ambiente (ISO 9001 e ISO 14001) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005533
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUALIFY JUST - IT SOLUTIONS AND 
CONSULTING LDA IPS_1i  IPS_Innovative Prison Systems 1i 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005627
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) COVIALIMENTAR, LDA Plataforma electrónica de gestão comercial 14.500 FEDER 10.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005057
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LECAS - ANTUNES & FILHOS LDA criação de site e imagem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005706
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARBRICA - CARVÕES E MADEIRAS 
LDA Plano de Negocios e Reforço da Presença na WEB 17.100 FEDER 12.825

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005295
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BODAS E FESTAS - ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS LDA Implementação de SGQ na empresa Bodas e Festas 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005874
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS DR. SILVA TAVARES, S.A. A implementação do sistema de gestão da qualidade no LST 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005716
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOPROFE - SOCIEDADE DE 
PRODUÇÃO FLORESTAL, LIMITADA VALE INOVAÇÃO - QUALIDADE - SOPROFE 8.000 FEDER 6.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005763
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BOCARTE MEDICINA DENTÁRIA, LDA Estudo de mercado do Brasil e viagem de prospeção 17.000 FEDER 12.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-006009
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) CRITICAL KINETICS UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de uma aplicação inovadora, para sistemas fotovoltaicos de 
autoconsumo e eficiência energética. 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-005403

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ECOEDIFICA, AMBIENTE E 
CONSTRUÇÕES, S.A. Internacionalização da empresa ECOEDIFICA 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005419

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ECOEDIFICA, AMBIENTE E 
CONSTRUÇÕES, S.A. Implementação de Portal com Àrea Reservada 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005639
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MANUEL VIEIRA & COMPANHIA 
(IRMÃO) SUCESSORES, LIMITADA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade na Manuel Vieira & Cª. 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-005245

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BRIFAT - BRITAS E TRANSPORTES, 
LDA Internacionalização da empresa Brifat 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005283
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DEMORVAUR - RECOLHA E 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na Dermovaur 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005778

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOLADRILHO - SOCIEDADE 
CERÂMICA DE LADRILHOS S.A.

Implementação da abordagem por processos ao sistema de controlo da 
produção (SCP pavimento e revestimento) 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005545

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JOSE MARQUES AGOSTINHO,FILHOS 
& CA LDA Consultoria para o desenvolvimento de um Portal Business-to-Business. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005837
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

CARTOGLOBO - TOPOGRAFIA E 
PROJECTOS LDA

Completagem (automática) de modelos digitais de superfície obtidas com 
UAV recorrendo a técnicas de fotogrametria terrestre 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005866
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SKY4YOU - ENGENHARIA E 
SERVIÇOS, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade e Controlo de Gestão 6.580 FEDER 4.935

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005684
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIIRT, LDA

Promoção de Competitividade dos Produtos DIIRT - elaboração de plano de 
marketing e comunicação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-006006

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRANSFOR - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO S.A. TRANSFOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. - VALE INOVAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005017
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INFOREGISTO - SERVIÇOS DE 
GESTÃO, S.A. Plano de negócio e Economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005601
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EMA - ELEVADORES, ASSISTÊNCIA, 
MONTAGEM E REPARAÇÃO, LDA EMA Elevadores - Implementação e Certificação de SGQ 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005631
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SONHOS DE COIMBRA, UNIPESSOAL 
LDA Plano de Negócios Coimbra Dreams 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005695
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TIMELY EUROPA, SL - SUCURSAL EM 
PORTUGAL Plano de Negócios Timely 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005751
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) TULAMOVE, LDA MoveScada 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0145-FEDER-006906

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INSTITUTO DE SISTEMAS E 
ROBOTICA-I.S.R. UID/EEA/00048 .: Instituto de Sistemas e Robótica - ISR - Coimbra 853.620 FEDER 725.577

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005338
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BOCA FELIZ, SERVIÇOS MÉDICO 
DENTÁRIOS LDA

Serviços de consultoria para desenvolver e implementar soluções de web 
marketing e comunicação na web 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005916
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLATINOVA - SOLUÇÕES QUIMICAS, 
LDA Plano de Negócios para a Empresa PLATINOVA - SOLUÇÕES QUIMICAS, LDA 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005843
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BERJAR, EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, LDA

Projeto inovador para benefício da qualidade de vida dos trabalhadores e 
indústria 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-005813

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA 
S.A.

Desenvolvimento de louça cerâmica utilitária de elevada resistência ao 
choque mecânico 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005393
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) V M PEDROSA, LDA VM DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005629
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MYOWNDRESS, LDA MoD- My Own Dress 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005617
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VITOR GABRIEL MORGADO, 
UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios para a Empresa Vitor Morgado, Unipessoal Lda 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005149
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ZT FLORES, LDA ZT Flores - Inovação na área de Economia Digital 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005381
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ROSAS & BAGAS, LDA Rosas e Bagas no mundo Digital 19.125 FEDER 14.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005657
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Desejonatura, Lda. Desejo Natura 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005366
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LOG PME, LDA

Aquisição do serviço que visa o desenvolvimento de uma ferramenta 
inovadora e sofisticada da economia digital 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005339
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HIPÓTESES TALENTOSAS - LDA Plano de Negócios da empresa Hipóteses Talentosas, Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005633
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GIGAOFFICE - EQUIPAMENTOS DE 
ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL LDA Renovação de site e criação de loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-005472
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VERPOOL LDA INOV POOL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005839
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALL HOUSE LEIRIA ALML, LDA All House - Vale Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005824
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ELSA MARIA MARTINS LIBANIO Consultoria para Plano negócio/Economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005291

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRANSAIRE - TRANSPORTES DE 
MERCADORIAS LDA Nova aposta: versão da norma ISO 9001:2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005552
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNIJUSTA - AJUSTAMENTOS E 
MOLDES PARA PLÁSTICOS, 
UNIPESSOAL, LDA TECNIJUSTA - Vale Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005944
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA Dreamelement 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005567
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA 
DE PLASTICOS LDA

TireSafely - Desenvolvimento de um protetor de prumos das estradas em 
pneu reciclado 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005485
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCIMOLD - FABRICAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE MOLDES LDA SOCIMOLD - VALE INOVAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005086
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LUÍS GUARDA - ARTIGOS 
DECORATIVOS LDA Comunicar para crescer Sustentado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005745
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MAELT, S.A. criação de loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005651
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

J. E. - SOCIEDADE CONTABILÍSTICA 
LDA Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005450
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ASSISTEPRINT - ASSISTÊNCIA A 
EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA #ASSISTEPRINT@INOV 18.444 FEDER 13.833

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005936
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

21 GRAMAS HOUSE, UNIPESSOAL 
LDA Desenvolvimento de Website e Plano de Negócios 8.668 FEDER 6.501

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005083
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IN-WATT - ELECTRICIDADE, 
UNIPESSOAL LDA

Potenciação da Webpage em Google e Gogle Adwords acompanhada pela 
Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela 
norma ISO 9001:2008 19.990 FEDER 14.993

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004987
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ZINOX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
METAIS LDA Zinox - Implementação de SGQ 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005507
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Curious Mountain, Lda. Criatividade 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005877
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PERITS, LDA Prospeçao internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005685
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOFIA PIRES & SIMÕES, LDA Elaboração de Plano de Negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005784
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COMREDE, MARKETING E 
COMUNICAÇÃO, LDA Empreendedorismo ComRede 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005885
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ENTALPIA - ENGENHARIA E 
SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Elaboração de um plano de negócios (análise estratégica do negócio e 
elaboração de estudo de viabilidade económico-financeira) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-01-0247-FEDER-006056
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

ANTÓNIO MARQUES RODRIGUES, 
S.A.

Desenvolvimento de técnica de tratamento de banhos de ligas de latão 
alternativa às tradicionais, nomeadamente através da utilização de ultra-sons. 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-01-0247-FEDER-005412
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

REGIONALARTE - PRODUÇÃO DE 
ARTESANATO LDA Valorização de Aguardentes de frutos e licores tradicionais do Algarve 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0651-FEDER-005935
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado CHILL ME, UNIPESSOAL LDA CHILL-ME VALE EMPREENDEDORISMO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005159
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

CARGAQUATRO - TRANSPORTES E 
TURISMO, LDA Consultoria para implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005653
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado CONTROLCOPY, LDA CONTROLCOPY - VALE EMPREENDEDORISMO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005772
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ASIM TARIQ - CONSULTORIA 
INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA ASIM TARIQ - VALE EMPREENDEDORISMO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005332
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ISSHO TECHNOLOGY, LDA Vale Empreendedorismo Issho Technology 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005578
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ANDREA MARIA PADROA DANTAS 
BARBOSA

Elaboração de um plano de negócios (análise estratégica do negócio e 
elaboração de estudo de viabilidade económico-financeira) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-005511
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado GIZ - WE CAN TRAIN YOU LDA ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO ENSINO E TURISMO CRIATIVO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005694
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado NF CORK, LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DE 
CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005156
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

T.C.G.-CONTABILIDADE E GESTÃO 
LDA

Consultoria para o desenvolvimento de requisitos para plataforma de gestão 
de clientes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005491
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado REBELAMBITION - LDA CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA REBELAMBITION, Lda. 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005807
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado LETRAS GENEROSAS LDA Consultoria para esenvolvimento de plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005878
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

DOMINGOS FERNANDES RALHA, 
HERDEIROS

MaisUmQuarto - design e prototipo de mobiliário e estrutura modular para 
um anexo habitacional 19.600 FEDER 14.700

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-005055
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARTAGO, LDA Conquistar Mercados 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-006026
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SORRISIMPECÁVEL - PRÓTESE 
DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios - Próteses Dentárias 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005879
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MONINSPEC, LDA Plano Empresarial e Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005282
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FASES DA VIDA, UNIPESSOAL LDA Projeto Internacionalizar Fases da Vida 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005298
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARTMOON.ARQ, UNIPESSOAL LDA Artmoon Arq 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005575
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TUBOFURO - TUBOS EM P.V.C. S.A. Presença Activa no Mercado Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0752-FEDER-005700
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES, 
LIMITADA

MERCADO DE PROXIMIDADE: A CONQUISTA IBERICA E ABERTURA DE NOVOS 
MERCADOS 19.889 FEDER 14.917

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-005702
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME BRAININTELLIGENCE, LDA Brain Intelligence 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005119
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME CITYMOVER LDA Inov City Mover 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005408
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CONTIVISEU-SERVIÇOS E 
CONTABILIDADE, LDA Contiviseu - Implementação e Certificação de SGQ 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005212
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

GEOMETRAL, TÉCNICAS DE 
MEDIÇÃO E INFORMÁTICA, S.A. Desenvolvimento de plataforma de gestão de cliente 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005113
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME NBDS INTERNATIONAL, S.A. Criação de plataforma de gestão de e-mail marketing 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-005143
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME WILDTALENT , LDA

Consultoria de elaboração de plano de negócios/mareting (com análise 
desenvolvimento e análise da marca) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-005594
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

LUIS ALEXANDRE SOITINO CARRILHO 
- ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, 
UNIPESSOAL LDA Estratégia de Internacionalização da Vetsul 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005697
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME HYPERBOLIC BLUE LDA Hyperbolicblue Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005726
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SÉCULO DE GÉNIOS - LDA Tradicional Português 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005263
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) KEEP SENSES, LDA Inovação Organizacional, Economia Digital e TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005456
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SELVATRANQUILA LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005655
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

M.F. MATIAS RUSSO - CONSTRUÇÃO 
CIVIL, LDA Consultoria no âmbito da Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 11.900 FEDER 8.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005993
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ON-FI, LDA Empreendedorismo Qualificado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005342
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LUIS JOSE ALVES ALEXANDRE Solidificação das bases de negócio e plataforma de comunicação 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005425
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME COORDENADA CONHECIDA LDA Travellake 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005583
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME IMPRESCÍNDIVEL CALCULAR LDA Web consumables online (WEBONLINE) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005126
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CASA MARIA VITÓRIA, LDA CMV - Qualidade 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005385
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ADEGA DO MONTE BRANCO DE 
ESTREMOZ, UNIPESSOAL LDA Inovando os vinhos do Alentejo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005742
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME AL EQUINE, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios - AlEquine 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0651-FEDER-005091
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SURPRESA INESQUECÍVEL LDA Plano estratégico de negócios 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005319
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CAIXIFÁCIL, LDA BSC - Caixifacil 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005709
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VEGICREMOX UNIPESSOAL LDA VEGICREMOX - ECONOMIA DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005683
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CRIVOSOFT, LDA Plano de Negócios da Crivosoft 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005943
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ITERP - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA Desenvolvimento de plano estratégico para a Iterp 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005082
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TELETRADE - DISTRIBUIÇÃO, 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E 
INFORMÁTICA LDA Teletrade - Consultoria de marketing digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004974
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CONNECT NEGÓCIOS - 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E 
INFORMÁTICA LDA Melhoria do Website e Consultoria de Marketing Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004978
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TECNIVISA, LDA Criação de Portal / Consultoria de marketing digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-006050
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TRANSLOAD S.A. Incremento de Novos  Modelos controle de Gestão, de Marketing 18.350 FEDER 13.763

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006040

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CARNES VALINHO S.A.

Implementão de sistema de Gestão e Elaboração de Plano de Negócios 
extratégico 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005797
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TRANSMOSENSE - 
TRANSPORTADORA, LDA Impmentação de sistema de controle de Oficinas 19.725 FEDER 14.794

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005496
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LUDISTONES, LDA Elaboração de Plano de Negócios Ludistones 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005470
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ROLLING LUXURY - TRANSPORTE 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE 
PASSAGEIROS, VIAGENS E 
ANIMAÇÃO TURISTICA LDA Plano de Negócios  na empresa Rolling Luxury 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005966
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

IBERBATERIAS - SOCIEDADE DE 
REPRESENTAÇÕES, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005515

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CODELPOR - COMERCIANTES DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
PORTUGUESES S.A.

Implementação de processos e sistemas de gestão integrados rumo ao 
crescimento da empresa no mercado 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006029

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MARINHAVE - SOCIEDADE AGRO-
AVÍCOLA S.A.

Inovação Organizacional Empresarial e aumentar a competitividade na 
economia digital 14.932 FEDER 11.199

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005370
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LEONOR MARIA PARRACHO EDVIGES Aquisição de Serviço de Consultoria para elaboração de Plano de Negócios 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005324
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME AFTERSTART - ELECTROTECNIA, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade na Afterstart 8.000 FEDER 6.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-006046
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VENTALCO - FABRICO E COMÉRCIO 
DE RAÇÕES, LIMITADA Reforco dos intrumentos de gestão e fidelização o cliente 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005932
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VUC GROUP, LDA EmpreendedorismoVUC15 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0651-FEDER-005391
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MADE CHOICE, UNIPESSOAL LDA Consultoria paea Elaboração de um Plano de Negócios 13.550 FEDER 10.163

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005075
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

JOSÉ LUIS P. GUERREIRO - 
TRANSPORTES LDA Consultoria para Sistema de Gestão da Qualidade 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005724
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado INCREDIBLE MIRACLE - LDA Consultoria para plano de negócios de startup 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005849
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado ESTILETE - CONTABILIDADE, LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DA 
RELAÇÃO COM OS CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005931
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PENTÁGONO TALENTOSO - 
UNIPESSOAL, LDA Consultoria para o desenvolvimento de um plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005405
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado NASCIMENTO & SALEIRO, LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005369
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado TAVIRACITROS, UNIPESSOAL LDA Consultoria para o arranque e sustentabilidade do negócio 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005160
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AMPLICIRCLE - LDA Your Fit Class 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005787
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BYCLASSY - DECORAÇÃO E 
INTERIORES, UNIPESSOAL LDA Imagem, Visibilidade, Sustentabilidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005398
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MUSHMORE - COOP, COOPERATIVA 
DE APOIO E FOMENTO DO CULTIVO 
DE COGUMELOS CRL MUSHQUALITY-PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E LANÇAMENTO DO PROJETO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005858
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INNOVATION MAKERS - SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA EM INOVAÇÃO , 
LDA INM 1520 - Restruturação e preparação dos próximos 5 anos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005965
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VITICARVALHAL - SOCIEDADE DE 
VINHOS LDA um novo olhar para o mundo: viticarvalhal 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006004
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VITICARVALHAL - SOCIEDADE DE 
VINHOS LDA viticarvalhal: o arranque da inovação 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005897
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NSA - CONSTRUÇÕES LDA NSA: MUDANÇA DE IMAGEM-MUDANÇA DE PARADIGMA 19.400 FEDER 14.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005746
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AGOSTINHO & ALMEIDA LDA

A&A nos Mercados extra-comunitarios: parceiros e distribuidores numa acção 
internacional 19.925 FEDER 14.944

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005711
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AGOSTINHO & ALMEIDA LDA A&A: Rumo à mudança 19.899 FEDER 14.924

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005921
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PRODIVENDA-SOCIEDADE 
COMERCIAL DE PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Prodivenda: conhecer o presente, para traçar o futuro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005049
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ELEGANTE INTUIÇÃO UNIPESSOAL 
LDA YourStyle - Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-005406

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A PANIFICADORA DE SANTO ANDRE 
LDA Elaboração de Estudo de Mercado Externo/Internacional - Espanha e França 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005568
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ARION - AGRICULTURA, 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 
UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios Criação de TER 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0651-FEDER-005535
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RETIRO DOS PERDIDOS, UNIPESSOAL 
LDA Plano de Negócios Criação de Hotel Rural em Odemira 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005236
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CODE ALERT - CONSULTORIA E 
AUDITORIA EM SEGURANÇA DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA CODE ALERT Empreende 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005998
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARTICOLD PROJECT LDA Articold - Inovação 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-006003
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PROEZASURPRESA - LDA Planear e Projetar Imagem 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-006244
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) STOREXCA, LDA Vale Empreendedorismo - Storexca, Lda. 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005308
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PERPÉTUA, PEREIRA & ALMEIDA, 
LDA

Desenvolvimento de metodologias de conceção e desenvolvimento de 
produto orientado para cerâmica decorativa com base em sistemas 3D 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-006016
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) F. V. RAÇÕES, LDA Inovação dos processos de controlo de Gestão 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005781
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MS - MOTOSTUFF, LDA MS Empreende 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005176
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

INNOVATIO SENSUM CONSULTORIA, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA INNOVATIO ? Estratégia Integrada de Marketing Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005500
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CARROCARIAS MAIA, LIMITADA Plano de Negócios - Novos investimentos 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005638

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LOURITEX-SOCIEDADE AGRO-
CONSTRUTORA DE ALFAIAS 
AGRICOLAS DO CARVALHEIRO LDA Louritex 2015 - Otimização de Recursos e Melhoria Contínua para Competir 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004980
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MASILFRUTAS - S.A.G. LDA Farmasil 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004969
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RIBAPOWER - NEGÓCIOS E 
COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES 
E ENERGIA, LDA Ribapower- Aposta na Economia Digital e TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004931
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ONSUN ENERGY SOLUTIONS, LDA Dot Solutions - Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005489
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VITAMINABSOLUT FABRICAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO UNIPESSOAL 
LDA Cápsula De Sabores Universal 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004891
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME WISEDON, LDA Wisdon Empreendedorismo 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-005089
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

MASTER LINK - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA Visualização gráfica de workflows e modelos de dados já implementados 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0651-FEDER-005193
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SOLOS - IMAGEM E COMUNICAÇÃO, 
UNIPESSOAL LDA EmpreendeMais 8.000 FEDER 6.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004859
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

EQUINÓCIO - ACTIVIDADES DE 
TEMPOS LIVRES LDA Equinócio Inova 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005827
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado AGROSIMBIOSE, UNIPESSOAL LDA CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA AGROSIMBIOSE 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-02-0651-FEDER-004936
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado BEAUTIFUL BUBBLE, LDA Consultoria para elaboração de plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005248
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FERNANDES & PIMENTA LDA Serviços online Internacionais 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005059
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAPAJE - CONSTRUÇÃO CIVIL E 
OBRAS PÚBLICAS LDA Presença na Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004953
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HIDROMARINHA, LDA Presença na Economia Gigital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005103
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FILIPE JORDÃO, UNIPESSOAL LDA Presença na Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005428
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RIBALTABÚZIO CAÇA E PESCA LDA Consultoria para a criação de loja On Line 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005400
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES LDA Presença Activa na Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004821
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) N.DUARTE, UNIPESSOAL LDA ISO 9001- N. Duarte 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004899

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto RECICOM, LDA Pensar o futuro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004844
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CARPIFOZ - CARPINTARIA LDA Apoio na implementação da nova versão da norma ISO 9001:2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004862

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

METALCENTRO-CONSTRUÇÕES 
METALOMECANICAS LDA Ferramentas de Orçamentação e Gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004882
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FUTURE ON, LDA Elaboração do Plano de Negócios 17.200 FEDER 12.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005036
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DKM CONTROL - LDA A Qualidade e a economia digital ao serviço da engenharia 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005328
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SEMEIA VENTURES, LDA Semeia - Laboratório de Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004939
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HIDRÁULICA DAS BEIRAS - 
COMPONENTES INDUSTRIAIS LDA Presença na Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005281
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARTUR DIOGO, UNIPESSOAL LDA

Expansão das Insígnias ?Churrasqueira da Quinta?  e ?Leitão Beirão? - 
modelização de franchisings 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004919
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INMUNOTEK PORTUGAL LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e 
extranet (via portal colaborativo WEB) 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005513
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALÍPIOS LDA Presença Economia Digital/Loja On-Line 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005579

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

R.V.O. - RECICLAGEM - 
VALORIZAÇÃO OUTEIRENSE LDA Desenvolvimento e Implementação de ferramenta de Controle de Gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004916
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME DISCOVEROASIS, UNIPESSOAL LDA Plataforma tecnológica multi-canal DiscoverOsasis 11.500 FEDER 8.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0853-FEDER-004890
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

O ESCAPE-PRONTO A VESTIR, 
UNIPESSOAL, LDA Loja e-commerce (intranet/extranet/workflow processos internos) 11.500 FEDER 8.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004948
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TRIVET - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA 
ANIMAIS LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e 
extranet (via portal colaborativo WEB) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005235
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TURISMANO - AGÊNCIA DE VIAGENS 
E TURISMO, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios para projeto de Turismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004875
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CR AUTOMOVEIS, UNIPESSOAL LDA Consultoria para o Desenvolvimento de Plataforma Web (Economia Digital) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004950
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONNECT SPACES, LDA Plano de Negócio - Space 2 Business 16.350 FEDER 12.263

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004918
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DOURO INVICTO - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, LDA

Projeto para melhoria da qualidade de vida as pessoas com mobilidade 
condicionada 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005114
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NOMADMOVEMENT, LDA Plano de Marketing e Comunicação da Nomadmovement, Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004827
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

Noemia Cristina da Herdade Gomes 
dos Santos Ferreira Inovar os Materiais 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004846
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEWS COMPANY, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005155
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NEWS MIND - EDIÇÕES, UNIPESSOAL 
LDA News Mind Vale Empreededorismo Economia Digital 13.200 FEDER 9.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004861
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RODIMÉRITO - CONSTRUÇÕES, LDA Rodimérito - Inovação e Competitividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004915
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SEASONSTORIES UNIPESSOAL LDA SEASONSTORIES Digital 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004839
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VISIONWARE - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO S.A.

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e 
extranet (via portal colaborativo WEB) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004849
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LASERMAQ, LDA Lasermaq- Inovação e Competitividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004851

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GRÁFICA MAIADOURO, S.A. Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo digital 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004874
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BETWEEN CELLS UNIPESSOAL, LDA Between Cells 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005012
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TENDER VANILLA RESTAURAÇÃO 
UNIPESSOAL LDA TENDER PLAN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004873
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LEVEL IN ACTION CONSULTORIA, 
UNIPESSOAL LDA Level In Action no Empreendedorismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004894
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PETRO BOX LDA Inovar na Rede 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005565
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GECAVE-CONTABILIDADE E GESTÃO 
LDA Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-005151
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FOUR PAINTS, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-005018
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARPINTARIA MOFREITA LDA BSC@CMOFREITA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004841
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BARRACINZA - ESTUDOS E PROJETOS 
DE ARQUITETURA, LDA

A empresa Barracinza pretende contratar o serviço de consultadoria para a 
elaboração de um Plano de Negócios. Pretende-se com este serviço, 
sistematizar a informação sobre qual é a estratégia de negóc 14.900 FEDER 11.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004809
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MAXIPC - SISTEMAS INFORMÁTICOS, 
LDA Benchmarking Maxipc 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005300
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

CERÂMICA DO VALE DA GÂNDARA 
S.A.

Desenvolvimento de uma metodologia de validação de uma nova solução 
construtiva de isolamento térmico pelo exterior 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-004754
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BIOCARNES - LDA Certificação Biocarnes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005132
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AGLUX - COMÉRCIO MATERIAL 
ELÉCTRICO E INSTALAÇÕES 
UNIPESSOAL, LDA

Estratégia de foco em segmento de mercado específico através de 
comunicação digital 12.950 FEDER 9.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004766
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA DO GULHE, LDA Implementação de Estratégia de comunicação e marketing 19.430 FEDER 14.573

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005808
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RURISOCIETATE, LDA Ruris Economia Digital 9.463 FEDER 7.097

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004816
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STYLE CONCEPT - TÊXTEIS, LDA A economia digital ao serviço dos texteis portugueses 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004733
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A. J. FREITAS & OLIVEIRA - 
SERRALHARIA MECANICA LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e criação de site 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005120
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GOODCASA - CONSTRUÇÃO E 
REABILITAÇÃO, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de Plataforma de Comunicação Digital Integrada 12.100 FEDER 9.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-004812

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

AMOB - MÁQUINAS E 
FERRAMENTAS, S.A.

Consultoria no âmbito do desenvolvimento de subsistemas de acionamento 
hidráulico para eixos móveis em máquinas-ferramenta 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004718
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JAIME OCULISTA, UNIPESSOAL LDA

Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e 
certificação 11.580 FEDER 8.685

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004997
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INTERACTIVE TOUCH, LDA ITOUCH@WEB 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004940
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMERTRADE - TÊXTEIS LDA Técnicas e Ferramentas sofisticadas no caminho dos têxteis portugueses 19.655 FEDER 14.741

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004955
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COURAGETENDENCY - UNIPESSOAL 
LDA A modernização do comércio na Era Digital 17.295 FEDER 12.971

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004736
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

STEAMPOWER- SOLUÇOES 
ENERGETICAS, S.A. Portal Web e Marketing Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006092

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GRAVOTEXTIL-SOCIEDADE DE 
ACABAMENTOS TEXTEIS S.A. Gravotêxtil - Inovação na gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005920
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALCHEMYCODE - UNIPESSOAL LDA Plano de negócios da AlchemyCode Unipessoal LDA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-01-0247-FEDER-006000
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ALCHEMYCODE - UNIPESSOAL LDA Sistemas de apoio à decisão no âmbito da empregabilidade 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-007618
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IBERIA ADVANCED HEALTH CARE, 
LDA Internacionalização do projeto AFRICA LIFE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004959
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PRODIGY BEHAVIOR - CONSULTING, 
LDA. PRODIGY WEB 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004753
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas O VARANDÃO, LDA Inov Varandão 16.231 FEDER 12.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004842
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PÁGINAS DE SONHO - UNIPESSOAL 
LDA Consultoria para o Desenvolvimento de Plataforma Web (Economia Digital) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-004693
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEAR, LDA Internacionalização da empresa 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004895
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SPACE - EQUIPAMENTOS MÉDICOS, 
LDA Space Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004994
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GOLDGOPHER, UNIPESSOAL LDA Implementação de modelo de negócio assente na economia digital 19.310 FEDER 14.483

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004721
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CASEIRO SUPER LDA Site com loja online e renovaão de marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005260
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MOMENTOS SEM FRONTEIRAS - 
UNIPESSOAL LDA criação de site e loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004983

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto H-TUBO, LDA Criação de marca e site 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004729
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VALENTE & CARREIRA - 
CONSTRUÇÃO CIVIL LDA VALE INOVAÇÃO - QUALIDADE NA VALENTE E CARREIRA 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005409
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SERVIREBOQUES - SERVIÇOS DE 
REBOQUES LDA INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005315

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DATAMEX - SISTEMAS 
INFORMÁTICOS LDA MARKETING 360º 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005368
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TEMPILEIRIA, LDA Uma estratégia na economia digital para a WeLED 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-004800
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

ALUMITÉRMICA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS 
ALUMINIO LDA Soluções de caixilharia alumínio com maior eficiência energética dos edificios 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-004845
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALUMITÉRMICA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS 
ALUMINIO LDA

Automatização de processos de compra, gestão stock e vendas com recurso às 
TIC 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005526
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LEIRIEURO - CONTABILIDADE LDA Criação de portal 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004878
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FAGIR - REPRESENTAÇÕES S.A. Projeto  de Consultoria para Desenvolvimento da equipa comercial da FAGIR 18.870 FEDER 14.153

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005679
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FACYLL, PROCESS MOULD 
SOLUTIONS - ENGENHARIA DE 
CONCEÇÃO DE MOLDES E 
PROCESSOS PLÁSTICOS, S.A. PLATAFORMA WEB PMS 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0651-FEDER-005481
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COLARES DE ÁGUA - SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA BMB Jewels 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005448
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PREVIGARB - ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA, LDA Gestão Integrada e Comunicação Transversal 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004928
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado JOSE ANTONIO GUERREIRO CONSULTORIA EM DESIGN, MARKETING E ECONOMIA DIGITAL 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004744
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SK8 - EXTREME SPORTS EQUIPMENT, 
LDA

Contratação de serviços de consultoria para elaboração do plano de negócios 
da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005002
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MIRANDA MARQUES, LDA Branding e Website 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005505
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MOBAPE, DESENVOLVIMENTO E 
CRIAÇÃO DE APS, LDA MOBAPE EMPREENDEDORA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005488
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MOBAPE, DESENVOLVIMENTO E 
CRIAÇÃO DE APS, LDA MOBAPE INTERNACIONAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004790
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COMPAGEL - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE PASTELARIA E 
GELADOS LDA Otimização de Processos Organizacionais 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004660
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HABITILIMA - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES S.A.

Consultoria para a Definição da Arquitectura e Especificação das TIC de apoio 
ao Negócio 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004726
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PORTANCORA - PAINEIS DE 
ALUMINIO LDA

Consultoria para reengenharia dos processos do Ssistema Gestão de 
Qualidade 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005121
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TRACTORES DE PORTUGAL - 
COMÉRCIO, INDÚSTRIA, S.A. Inov Tratores 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-007917
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ILUSTRÂMBITO UNIPESSOAL LDA Renovação site e imagem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004658

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANTONIO JOSE RAMOS SILVESTRE 
FERREIRA Implementação da Norma ISO 9001 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004707
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CONSIVSOCIAL - CONSULTORIA EM 
INOVAÇÃO PARA A ECONOMIA 
SOCIAL, LDA VALE EMPREENDEDORISMO - Consivsocial 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005463
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PROCURAR E ENCONTRAR - OFICINA 
INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA PROCURAR E ENCONTRAR - ECONOMIA DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004858
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RELEVO CRIATIVO UNIPESSOAL LDA Capacitação da empresa na Economia Digital 19.980 FEDER 14.985

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004834
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VERSO MOVE, LDA Verso Move - Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004813
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DEUSESREBELDES - UNIPESSOAL LDA Consultoria para o desenvolvimento de plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005621
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DOLPHIN BAY, LDA

Dolphin Bay - Assistência Técnica na área do empreendedorismo para o 
arranque da empresa 9.420 FEDER 7.065

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005032
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOANIFRUT, LDA

Incorporação de novos métodos de Inovação Organizacional e de Qualidade e 
Segurança Alimentar 15.795 FEDER 11.846

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-005231
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DISPERSÂNGULO - UNIPESSOAL LDA DISPERSANGULO WEB 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-005030
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado COLÉGIO LUZ SÃO GONÇALO, LDA Prospeção nos mercados externos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004339
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado ROAZ DE BANDEIRA, LDA Consultoria para o arranque sustentado e desenvolvimento do negócio 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-004975
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) IMPACTWAVE, LDA IMPACTWAVE Vale Internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005597
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ESTADO LÍQUIDO II WINE & SPIRITS, 
LDA

Serviço de consultoria para suporte ao desenvolvimento futuro da Loja Online 
da ESTADO LÍQUIDO 15.590 FEDER 11.693

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-005052

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMERSUINOS - COMÉRCIO DE 
GADO S.A. Comersuínos ? Comercializando para o mundo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005035

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto EUROESTE-S.A. Inovação Euroeste 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005066

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SUINVEST, S.A. Suinvest ? Rigor e competência 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004600
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WATTNEXT, LDA Projecto de Economia digital e imagem corporativa 8.500 FEDER 6.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004668
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MEPRAL - MERCANTIL DE PRODUTOS 
ALIMENTARES, LIMITADA ECONOMIA DIGITAL NA MEPRAL 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004785
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CABENA-CABINAS DE BENAVENTE, 
LIMITADA VALE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - CABENA 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004920
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

HIDRO - IBÉRICA - ESTUDO E 
MONTAGEM DE REGAS, LIMITADA

Implementação e desenvolvimento de uma solução informática que permita 
uma orçamentação instantânea, com um interface intuitivo, um layout atual e 
compreensivo, que seja móvel e informe o cliente dos 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004661
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME FENSTENERGY - UNIPESSOAL LDA Empreendedorismo 2015 15.950 FEDER 11.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005007
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CESAR CASTELÃO & FILHOS, 
LIMITADA VALE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO - CESAR CASTELÃO 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005626
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CANUDO LANÇA LDA

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, SEGUNDO O 
REFERENCIAL NP EN ISO 9001:2008 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004448
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PAULUS CÓPIA - EQUIPAMENTOS DE 
ESCRITÓRIO, LIMITADA ISSO 9001:2015 ? Em direção à Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004713

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRIMNW, MOULDED PARTS AND 
MONWOVENS LDA VALE INOVAÇÃO VERTENTE QUALIDADE NA TRIMNW 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004791
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOLINET - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 
LDA VALE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO - SOLINET 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004659
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RIBATECEQUI - EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL LDA Empreendedorismos 2015 | Ribatec 15.850 FEDER 11.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005417
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VASVERDE - SOCIEDADE AGRÍCOLA, 
UNIPESSOAL LDA Resposicionamento estratégico e modelação de plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0752-FEDER-004643
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RIBEIRO ESTEVES - MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, LIMITADA Vale Internacionalização para a Ribeiro Esteves 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-05-1809-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PROTEÇÃO DA ORLA COSTEIRA - FAJÃ DOS VIMES 128.247 FEDER 109.010

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

M1420-03-0651-FEDER-000001
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas PUBLINSULAR II - LDA

Aquisição de material tecnológico inovador na área da Publicidade e 
Impressão 535.732 FEDER 250.455

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005459
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GP4, UNIPESSOAL LDA

Economia digital e TIC e Consultoria para inovação da estrutura organizativa 
da empresa e gestão 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004627
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PURAINSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO DE 
GÁS, UNIPESSOAL LDA Implementação da Qualidade na Purainstalação 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004425
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

AFRIPARADISE - PRODUÇÃO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
CARVÃO VEGETAL LDA

Prospeção de Novos mercados- Desenvolvimento de um estudo de mercado 
internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005928
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CONSULEGRE - CONSULTORIA DE 
GESTÃO LDA

REENGENHARIA DE PROCESSOS E REORGANIZAÇÃO INTERNA DA 
ORGANIZAÇÃO. 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004758
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ARTICLE LAND - COMUNICAÇÃO, 
EVENTOS & SERVIÇOS, UNIPESSOAL 
LDA Plano de negócios 2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004808
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

GNC - GÁS NATURAL E 
CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL LDA Vale Inovação GNC - Gás Natural e Climatização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-004674
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

AMBINORMA II - SERVIÇOS DE 
DESINFESTAÇÃO E PROTECÇÃO 
AMBIENTAL LDA Prospeção de mercado no mercado externo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004667
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

AMBINORMA II - SERVIÇOS DE 
DESINFESTAÇÃO E PROTECÇÃO 
AMBIENTAL LDA Gestão estratégica da inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-005190
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ALPHACODE CONSULTING LDA Alphacode International Value 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004723
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CECÍLIO S.A. VALE INOVAÇÃO QUALIDADE  CECILIO 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004715
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

AHP - ALLIED HEALTHCARE 
PROFESSIONALS, LDA. TOPDOCTOR 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005654
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA 
E NOVAS TECNOLOGIAS LDA JIRA Process Mining 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-005790
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FEELVIANA - HOTELARIA, LDA FEELVIANA - HOTELARIA, LDA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004299
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SERNIS-FORMAÇÃO E SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LDA

Consultoria para a implementação das normas da marcação CE e declaração 
de conformidade 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004566
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas F. TWO SPACE, LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para o 
desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à atividade da 
empresa 12.850 FEDER 9.638

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004494

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A. Acompanhamento ongoing de Projetos e Gestão Atividades 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-006055

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação VALÉRIUS - TEXTEIS, S.A. IMAR PROJECT - INDUSTRIAL MANAGEMENT AND RESEARCH 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 196

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-02-0853-FEDER-004796
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A.F.VILAS BOAS - MALHAS E 
BORDADOS LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade pelo referencial ISO 9001 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005573

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MARTINS & FILHOS S.A. Martins & Filhos S.A. - Implementação de Boas Práticas Ambientais 13.120 FEDER 9.840

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004625
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE 
MEDIÇÃO DE FLUÍDOS UNIPESSOAL 
LDA Consultoria para a implementação das normas pela iso 14.0001 (ambiente) 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-010985
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

SIGNINUM, GESTÃO DE 
PATRIMÓNIO CULTURAL LDA

FREND - Optimização de Ferramenta Espectral para Serviço Inovador de 
Caracterização 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004857
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SILMALUX-MONTAGENS ELECTRICAS 
LDA

Serviços de consultoria para implementação de novos práticas ao nível da 
economia digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004457
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado X4DEV BUSINESS SOLUTIONS, S.A. Consultoria em gestão estratégica da inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005205
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado AQUAVINTAGE LDA Auditoria ao website de comércio eletrónico 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004592
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADIRQUAL - MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
informática apoio ao serviço comercial 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004428
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

YESTERDAY AND TOMORROW - 
REPRESENTAÇÕES DE VESTUÁRIO 
LDA YT 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005588
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ANDRESO & CUNHA - ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA, LDA Start Up Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004588
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, 
S.A. MCM em Crescimento 19.590 FEDER 14.693

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004440
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PEBALI-COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, 
LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
informática apoio ao serviço comercial 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004526
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BBM LABORATÓRIO, UNIPESSOAL 
LDA BBM Pesagem- Plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004402
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARTSPAZIOS LDA

Consultoria para a implementação de um sistema de gestão da qualidade e no 
apoio ao registo de marca. 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004584
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FERMENTO DE OBRA, LDA

Consultoria para implementação de um sistema de gestão da qualidade e 
economia digital 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-004581
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FERMENTO DE OBRA, LDA Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005666
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EARTH CONSULTERS , LDA

Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização da empresa 
para Moçambique 17.750 FEDER 13.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005329
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LUSORADON, UNIPESSOAL LDA Projeto de Arranque 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005006
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RESTAURANTE - O MARTELO - E 
VINHOS CURRAL DA BURRA LDA Vale Inovação - Economia Digital, Marcas e Design 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-010744
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TEMA CENTRAL, LDA Tema Central International Val 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-005204
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ELENCO D`EXCELÊNCIA MATERIAL 
ELÉCTRICO, ILUMINAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA, 
LDA Visibilidade, Comunicação, Imagem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005150
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MAKERTECH, UNIPESSOAL LDA

MakerEmpreende - Aquisição de serviços de consultadoria na área do 
empreendedorismo 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006289
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SEVLAIRES-PLASTICOS LDA Sevlaires - Vale Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005829

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TECNIMOPLAS-INDUSTRIA TECNICA 
DE MOLDES LDA O sistema de IDI como motor de Inovação e melhoria dos Processos. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004615
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FERNANDO FERREIRA - PNEUS LDA INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NO COMÉRCIO DE PNEUS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004389
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARINHA FOSCO - FOSCAGEM DE 
VIDRO LDA Economia Digital - Visibilidade para Negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004614
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HIDRO ORFÃO - HYDRAULIC 
SOLUTIONS, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001, 
desenvolvimento de ferramentas da comunicação e marketing e registo da 
marca 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004544
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RATATUI - DESINFESTAÇÃO E 
DESRATIZAÇÃO, LDA Software de gestão móvel 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004606
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TACHOROSETE - CENTRO TÉCNICO 
DE DADOS TACOGRÁFICOS E 
FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA ESTUDOS TACOGRAFICOS COM VALOR 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004607
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SÍMBOLOS E GESTOS - UNIPESSOAL 
LDA SIMBOLO EMPREENDEDOR 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004708
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PRINTREUTIL - SISTEMAS DE 
IMPRESSÃO, UNIPESSOAL LDA Criação de marca e site 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004553
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CARLOS JOSE DOS SANTOS SILVA criação de loja online e renovaão de marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004954
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DECOFLORALIA-SOCIEDADE DE 
FLORISTAS LDA Flores Online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-004542
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GWM - GREAT WHITE MEDICAL, LDA

Estudo do mercado Moçambicano e Angolano e viagem de prospeção ao 
mercado 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004574
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GEOLAYER - ESTUDOS DE 
TERRITÓRIO, LDA Apoio na transição para a nova versão da norma ISO 9001:2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005297
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FATMAN PRODUCTIONS, LDA Awakening Recon 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-004688
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SENSING FUTURE TECHNOLOGIES, 
LDA Sensing Future Export 19.947 FEDER 14.960

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005214
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SHIPNOW TECHNOLOGIES, 
UNIPESSOAL LDA YouShip 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004498
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ASTUTO SOFTWARE, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Consultoria de Sistema de Gestão da Qualidade 17.250 FEDER 12.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005216
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PROJECT BOX LDA

Definição da estrutura funcional de um sistema de gestão de redes 
colaborativas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-004381
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FLIPOPTICA LDA

Consultoria para Implementação de um Sistema e Gestão da Qualidade e 
consultoria para criação de Marca 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005352
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LINO FIGUEIREDO, UNIPESSOAL LDA Consultoria para elaboração de um plano de negócio 10.100 FEDER 7.575

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005792
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALBISEGURANÇA, INSTALAÇÃO DE 
ALARMES LDA Implementação ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-006028
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PREVICON - PRÉ-ESFORÇADOS S.A. Previcon Digit@l 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005011

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO S.A. HYDRO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-004771
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SECAL - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES, S.A. VALE INTERNACIONALIZAÇÃO - SECAL 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004767
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SECAL - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES, S.A. VALE INOVAÇÃO - ECONOMIA DIGITAL NA SECAL 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004578
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CONFECÇÕES RIBANJOS LDA Desenvolvimento de portal com loja online para a Ribanjos 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004436

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGROMAIS-ENTREPOSTO 
COMERCIAL AGRÍCOLA, C.R.L. Implementação da Norma ISO22000 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004594
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AGRO-GRAÇA-PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS, LDA. AgroGraça - Implementação da Qualidade 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-004648

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

AGROMAIS-ENTREPOSTO 
COMERCIAL AGRÍCOLA, C.R.L. Agricultura de precisão na cultura do milho 19.900 FEDER 14.925

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-004621
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNOALMONDA - EQUIPAMENTO 
ELECTROTÉCNICO DO ALMONDA 
LDA ECONOMIA DIGITAL - TECNOALMONDA 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004991

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMTEMP - COMPANHIA DOS 
TEMPEROS LDA VALE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - COMTEMP 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004618

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ESPAÇO MECÂNICO-COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE TERRAPLANAGEM, S.A. Desenvolvimento de Plano Estratégico para a Espaço Mecânico 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005029

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TECNOLAME - INDÚSTRIA DE 
MADEIRAS, LDA Carpintaria certificada 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005040

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TECNORÉM - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES S.A. Implementação do sistema de gestão da qualidade na Tecnorém 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004739
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

OCTAVIA STRUCTURES - 
ESTRUTURAS DE ALUMINIOS, LDA Reorganização e melhoria da estrutura interna da empresa 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004773
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HISÓSEGUR, UNIPESSOAL LDA Plataforma electrónica de gestão documental 8.500 FEDER 6.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005719
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TEDECAR - AUTOCARAVANAS, 
LIMITADA Desenvolvimento de Aplicação de Serviço Pós-Venda para Autocaravanistas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005234
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ARALAB - EQUIPAMENTOS DE 
LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA 
GERAL LDA Redução da emissão de ruído de câmaras climáticas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-004500
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRAÇOINOX - EQUIPAMENTOS E 
CLIMATIZAÇÃO, LDA. Certificação em Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004361
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VIRIDI AURUM, LDA energia em movimento 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004876
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SINGESTE BEIRA-INFORMATICA E 
SERVIÇOS LDA Plataforma Electrónica de Gestão Comercial, Documental e de Processos 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004868
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CONSTROBI-EMPRESA DE 
CONSTRUÇÕES DA BEIRA INTERIOR 
LDA Plataforma electrónica de gestão de obras e projectos 12.750 FEDER 9.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004784
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VÍTOR SANTIAGO LDA Reorganização e melhoria da estrutura interna da empresa 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004675
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, 
S.A.

Empreendedorismo Qualificado para a MCS - Elaboração de Plano de 
Negócios 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-004682
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, 
S.A. Internacionalização da MCS 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004679
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, 
S.A. Implementação da Qualidade na MCS 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004599
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME PORTUGAL COM AMOR, LDA Cuidando de Portugal com Amor 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005853
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CORTEC MANAGED SERVICES, LDA.

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do Plano de 
Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-005028
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

TECNIQUITEL - SOCIEDADE DE 
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, S.A.

Conceção e desenvolvimento de vestuário técnico e funcional de trabalho 
para a área da Protecção ao Calor e Chama 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0651-FEDER-004908
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME REPORTARIDEIA - LDA Plano de Negócio e Plano Estratégico 2016-2018 4.900 FEDER 3.675

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004705
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

KARTEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, 
LDA Inov Kartel 19.540 FEDER 14.655

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004370
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LOURENÇO & DIAS LDA Inovação e Qualidade para a melhoria da Competitividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004445
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NORTESTOJO, LDA Nortestojo- Inovação e Competitividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004711
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARTUR FONTINHA - ARQUEOLOGIA, 
UNIPESSOAL LDA Elaboração do plano de negócios 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-004798
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ISIDRO & ISIDRO LDA Isidro & Isidro - Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004460

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TAFE - TRATAMENTO DO ALUMÍNIO 
E FERRO S.A.

TAFE - Tratamento de Alumínio e Ferro, S. A. ? Eco Inovação- Implementação 
de Boas Práticas Ambientais 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004530
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GOFREY, SILVER JEWELERY, LDA Gofrey- Inovação e Competitividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004591
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

F.P.H.T. - FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DE HOTELARIA E TURISMO, S.A. CAPACITAR E DESENVOLVER PARA O SECTOR DO TURISM 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0651-FEDER-005373
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XISOFF, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento da estrutura empresarial e afirmação no mercado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-004638
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

NEWTON-C-CONSULTORES DE 
ENGENHARIA LDA

Conceção de metodologias e ferramentas para viabilização de novo produto: 
elementos escultóricos em reticulado metálico de grande dimensão. 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-004338
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas UNIVERSE ADVICE Plano de Negócios Universe Advice 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-005016
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOTECNEL-SOCIEDADE TECNICA DE 
ELECTRICIDADE LDA Consultadoria de Implementação CRM 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007884
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOTECNEL-SOCIEDADE TECNICA DE 
ELECTRICIDADE LDA

Subcontratação de Estudo de Mercado Argelino e Deslocação Mercado 
Frances para Contacto Potenciais Clientes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004981
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XPLOR-IT, CONSULTING, LDA XPLOR-MKT 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005232
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FILIPA LEÃO TELES, UNIPESSOAL LDA Portucare Vale Empreendedorismo 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005371
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SPRING COSTUME LDA LE.MO.KE BUSINESS PLAN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004652
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EHVS, LDA EHVS - No Mundo Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004589

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ALMEIDA & NEVES LDA Qualidade e Certificação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005257
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BIRDWATCHING PORTUGAL - 
TURISMO DE NATUREZA, LDA

Desenvolvimento do Plano de Negócios da empresa e definição do 
Posicionamento Estratégico adequado, que fomente a competitividade e o 
crescimento sustentável do negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005782
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INÊS MORGADO GONÇALVES, 
UNIPESSOAL LDA 302 - Beachwear 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005576
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EQUAÇÃO CONVERGENTE, 
UNIPESSOAL LDA Métodos e relações de trabalho 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004683
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CAMINHAR - COMFORT SHOES, 
UNIPESSOAL LDA Implementação e gestão da metodologia Lean 18.450 FEDER 13.838

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004545
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SERRALHARIA VIEIRENSE - JOSÉ 
VIEIRA GONÇALVES LDA

Aquisição de serviços de consultoria para inovação de processo e inovação 
organizacional da SERRALHARIA VIEIRENSE ? JOSÉ VIEIRA GONÇALVES, LDA. 18.975 FEDER 14.231

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004617
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ABELIMOVEIS - IMOBILIÁRIA S.A. Abelimóveis - Imobiliária, S.A. - Balanced ScoreCard 19.865 FEDER 14.899

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004365
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

KIUBO - CONSULTORIA 
INFORMÁTICA LDA Kiubo - Plataforma web de e-commerce e estratégia de marketing digital 19.870 FEDER 14.903

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004587

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ALMEIDA & NEVES LDA Inovar pela Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004334

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HERCULANOS-SOCIEDADE DE 
INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A. Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004549
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

"ALABAMA, INDÚSTRIA DE 
CALÇADO, S. A."

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade pela Norma Iso 9001: 
2008 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-004792

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AMOB - MÁQUINAS E 
FERRAMENTAS, S.A.

Consultoria no âmbito da Engenharia e Gestão Industrial para reorganização 
da cadeia produtiva instalada na AMOB S.A., com vista ao aumento da sua 
eficiência produtiva. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004510

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E 
AÇO, LIMITADA

Reforço do Sistema de Qualidade - Implementação de Sistema de Gestão 
Ambiental 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004992
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORGANIGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, 
LIMITADA Organigráfica - Inovação nas TIC 18.895 FEDER 14.171

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004837
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BEHIND, LDA Behind - a new design culture 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005566
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VERSÁTIL E INTEMPORAL, LDA Glamour online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004522

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de Gestão na 
Cândido José Rodrigues, SA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005534
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação NICOLAU DE MACEDO, S.A.

Sludge4Concret - Incorporação de lamas de pedreiras em formulações de 
betão 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-004626

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto INDULAC - INDÚSTRIAS LÁCTEAS S.A. Implementação sistema qualidade total 12.800 FEDER 9.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005105
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COMIKWAY UNIPESSOAL LDA Serviço de consultoria para a inserção da empresa na economia digital. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-006062
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação VIARCO-INDUSTRIA DE LAPIS LDA Desenvolvimento de Produto Inovador 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004631
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SPAWN STUDIOS LDA Spawn Studios - Vale Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004505
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INFO-EXE, UNIPESSOAL LDA Elaboração do Plano de Negócios da info.eXe 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004968
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VOLPER II - SYSTEM , UNIPESSOAL 
LDA Volper II Internacional 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005325
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DOURADOVET - INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM 
VETERINÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de formulações farmacêuticas personalizadas para 
diferentes espécies animais 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005323
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LGC - LAURASIA GONDWANA 
CONSULTING, LDA GEOIN +artic 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005353
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

LGC - LAURASIA GONDWANA 
CONSULTING, LDA Uso de microorganismos e plantas na recuperação e concentração de metais 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-005678
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação VISOUND ACÚSTICA, S.A. SCAVA - Sistema de Controlo AntiVibrático Afinável 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-004478

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAETANO & CAETANO LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade na Caetano & 
Caetano, Lda. 14.800 FEDER 11.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004637

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MANUEL LOPES & LOPES, S.A. MANUEL LOPES & LOPES, S.A. - Balanced Score Card 19.940 FEDER 14.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004310

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BRADCO - FABRICAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
MARROQUINARIA S.A. Certifcação em Responsabilidade Social da BRADCO 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-01-0247-FEDER-004806

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

IETA - INDUSTRIA DE ESTOFOS E 
TRANSFORMAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
S.A. IAS -  IETA Advanced  Stamping 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-007890

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BEFEBAL II, LDA

Sucontratação Estudo Mercado S/ Argélia e Moçambique e Visitas de 
Prospeção de Clientes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004598
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

YOURIT ACADEMY - FORMAÇÃO E 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. RENOVAR, ESTRUTURAR, CAPACITAR E DESENVOLVER 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004973
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ENGLER - ENGENHARIA E 
REABILITAÇÃO URBANA, 
UNIPESSOAL LDA ENGLER Plano Negocios 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004917
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EXPOENTE D'INSPIRAÇÃO, LDA design 18.879 FEDER 14.159

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005096
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ERNESTO SÃO SIMÃO LDA Avaliação de tecnologias avançadas de EDM 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-005394
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOFTAVAC INTERNATIONAL, LDA Projeto Empreendedorismo da empresa Softavac 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005354
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CLAIMS EFFECTIVE INTERNATIONAL, 
LDA Projeto Empreendedorismo da empresa Claims Effective 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004872
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGGREGATOMORROW - 
CONSULTING LDA Aggregatetomorrow Digital Economy Strategy 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004469
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WHITE PORTUGAL BUSINESS 
SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA Implementação de Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Ambiente 10.500 FEDER 7.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004328
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FRINUNO - EQUIPAMENTOS 
HOTELEIROS E DE REFRIGERAÇÃO, 
LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-006091
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IBERODYE, S.A. Vale Internacionalização IBERODYE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005438
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CONTROLOFFICE, PLÁSTICOS E 
FERRAGENS DE DECORAÇÃO LDA Inserção da Controloffice na Economia Digital e TIC 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005217

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MCL - MÓVEIS DE COZINHA E 
COMPONENTES DECORATIVOS S.A. Portas Corta-fogo ? Marcação CE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004363

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUNDIVEN - FUNDIÇÃO VENEZUELA 
S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade orientado para o 
setor automóvel - norma ISO/TS 16949:2009 15.360 FEDER 11.520

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005483
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PALMAL-PALETES DE MADEIRA, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004547
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DECOGÊ - CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO 
DE INTERIORES E MOBILIÁRIO, 
UNIPESSOAL LDA Melhoria dos processos e procedimentos organizacionais 19.680 FEDER 14.760

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004531

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ESMALTINA AUTO CICLOS S.A. Estudo de conformidade do Produto 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004449
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ROBOPLAN, LDA

Desenvolvimento de um website com tecnologia responsive e optimização 
para Google 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004527
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ONETRANSLATING UNIPESSOAL LDA

Pretende-se contratar o serviço de consultadoria para a elaboração de um 
Plano de Negócios. Pretende-se com este serviço, sistematizar a informação 
sobre qual é a ideia de negócio, como tencionamos im 13.900 FEDER 10.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0651-FEDER-005896
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WISEKEY TEAM CONSULTING, LDA Projeto empresarial - plano de negocios e economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004673
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KIMIPLAN, LDA KIMIPLAN - Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004966
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

G.R.HU.A. - EMPRESA DE TRABALHO 
TEMPORÁRIO E GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS DE AVEIRO 
LDA A Certificação e as Tecnologias na gestão das pessoas 13.416 FEDER 10.062

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004623
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EXCLUSIVOS PINHEL, LDA Consultoria nas plataformas E-commerce,website responsive e redes sociais 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004646
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JANRINHO DOS SANTOS & FILHOS 
LDA

Consultoria no desenvolvimento um e-commerce,website responsive, 
acompanhamento das redes sociais, marketing digital e SEO 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004212
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FRIENDLY APPROACH - LDA Naturloja - starting up 2015 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004380

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto F.FONSECA S.A. F FONSECA DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004255
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PEAK GÁS, LDA Peak Gas - Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004467
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

OLIGAS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E 
GÁS, UNIPESSOAL, LDA OLIGÁS- Implementação de Boas Práticas Ambientais 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004182
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CETIPAL-CERÂMICA DE TIJOLOS E 
PAVIMENTOS S.A.

Desenvolvimento de Ferramentas que Permitam Avaliar a Sustentabilidade do 
Tijolo Cerâmico 9.050 FEDER 6.788

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005457
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOARES & SIMÕES LDA Inovação na Gestão, Qualidade e economia digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005539
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

VALTER GONÇALVES-SERRALHARIA 
CIVIL E MECANICA LDA Sistema de escadas modulares 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-004568
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

METALFER - METALÚRGICA DE 
FERMENTELOS S.A. Gestão e prevenção dos riscos associados ao uso de substâncias químicas 7.800 FEDER 5.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004420
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MATERIAIS-TRAVESSAS DOS 
SANTOS, LDA Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004169
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BOTTON, LDA Implementação e gestão da metodologia Lean 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005675

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

POLIPOLI - POLIESTERES 
REFORÇADOS INDUSTRIAIS S.A.

Nova Ferramenta de Gestão Ambiental - Implementação de um Sistema de 
Avaliação do Desempenho Ambiental segundo a Norma ISO 14031 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004415
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TECPRESS-TECNICAS DE IMPRESSÃO 
LDA

Implementação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 e LEAN 
Management 12.950 FEDER 9.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-004546
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

TECPRESS-TECNICAS DE IMPRESSÃO 
LDA

I&D de transferes termocolantes para a estampagem de substratos têxteis de 
elevada complexidade 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-005218

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ISMAEL ANTUNES DE SOUSA LDA ISMA na Economia Digital 19.675 FEDER 14.756

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004165
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WARELOG - GESTÃO DE SERVIÇOS 
LOGÍSTICOS, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-004423

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E 
CONGELAÇÃO S.A. Melhoria da organização de gestão de ambiente e segurança 17.250 FEDER 12.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004217
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NORTHERN GANNET, LDA Northern Gannet, Plano de Negócios 2015-2020 10.300 FEDER 7.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005493
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BRUNO LUÍS COSTA MARTINS, 
UNIPESSOAL LDA Vale Empreendedorismo G3Tech 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004248
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADAPTINSTANTE, LDA Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005823
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação N STEP, LDA desenvolvimento e prototipagem de novos produtos 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004346
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MICROPACK - PACKING & IMAGE, 
S.A. Micropack vs lean Manafaturing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005199
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 3DC- INTELLIGENT NATURE, LDA

Consultoria no âmbito da impermeabilização de materiais á base de cortiça, 
com vista à criação de novos produtos e entrada de novos mercados 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-004293
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação CHATRON , LDA Desenvolvimento de um coletor solar térmico Ar-Ar 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004619
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INOVABANHO, LDA Inovabanho - Portal Web + Marketing Digital 19.960 FEDER 14.970

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004396
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CLOTHE-UP DESENVOLVIMENTO 
TEXTIL UNIPESSOAL LDA PROJETO DE VALE INOVAÇÃO CLOTHE UP 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004743
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NIENOR - INDÚSTRIA DE 
ACESSÓRIOS PARA ALUMÍNIO LDA Desenvolvimento do posicionamento da Empresa na economia digital 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004347
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOSÉ SANCHES - CLIMATIZAÇÃO, LDA

Realização de estudo de plano de negócios, consultoria em imagem e 
consultoria na economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005487

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto A.SILVA,GODINHO & CA LDA

Serviços de inovação para introdução de novos métodos de trabalho e 
redução dos desperdícios (Ferramentas Lean Production & ensaios de 
exactidão) 19.960 FEDER 14.970

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004379
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LIMPINOX - LIMPEZAS E 
EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004238
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PLASTINOX-FERRAMENTAS E 
ACESSORIOS LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e diagnóstico de 
necessidades de formação 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004362
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARMOCAIMA - MÁRMORES E 
GRANITOS LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004496
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
CUCUJÃES S.A. Estudo da Conformidade dos produtos 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-004098
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ÂNCORASFALTO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, LDA Internacionalização da Ancorasfalto 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005201

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

4X4-COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELECTRÓNICOS E EQUIPAMENTOS 
PARA TELECOMUNICAÇÕES LDA Plataforma de gestão de atividade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004525
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VICTOR AMADEU SILVA - 
INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE 
MATERIAL ELÉCTRICO, UNIPESSOAL 
LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para o 
desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à atividade da 
empresa 12.800 FEDER 9.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-004391
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ASSISDRIVE II - TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, LDA Assisdrive no caminho da Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004196
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ÂNGULO INFINITO UNIPESSOAL LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade e Marcação CE de 
produtos 15.800 FEDER 11.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004219
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

OLIVEIROBRA - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a 
Norma NP EN ISO 9001. 14.715 FEDER 11.036

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004447

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto N. V. E. - ENGENHARIAS, S.A. NVE ENGENHARIAS, S.A. - Plano de Expansão Geográfico a nível nacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004561
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOARES & SOARES, LIMITADA

Implementação, utilização e certificação dos Sistemas de Gestão de Qualidade 
ISO 9001, Gestão de Ambiental 14001 e OHSAS 18001 16.210 FEDER 12.158

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004450

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HERMOTOR-COMERCIO DE 
AUTOMOVEIS S.A. Implementação de um sistema de gestao da qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004550
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GOMES ALVES, LIMITADA Portal Web e Marketing Digital 9.935 FEDER 7.451

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004094
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CONFECÇÕES MARIA AMÁLIA 
GOMES LDA

Teamwork@MariaAmalia - Implementação de um sistema flexível de resposta 
rápida - Grupos de Trabalho - como sistema de organização da produção e 
engenharia de métodos de trabalho 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004470
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DIALUGUS COMUNICAÇÃO, LDA Dialugus- Elaboração de um Plano de negócios 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004390
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MAGNA SHOP, LDA MagnaShop- Elaboração de um Plano de negócios 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004613
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SECRET DECADE - UNIPESSOAL LDA Secret Decade - Portal Web e Marketing Digital 19.940 FEDER 14.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-004765
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

CONFECÇÕES GRANDINHO, 
UNIPESSOAL LDA

ByAmare - Desenvolvimento de uma coleção de vestuário de senhora com 
base em tecidos com capacidade de estimulação de sentidos. 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004731
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRENDYMYSTERY UNIPESSOAL LDA Criação e promoção de loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005656
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ENALTECESABOR LDA Enaltecesabor - Plano de Negócios 19.960 FEDER 14.970

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-005031
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CAMPOS & CÔTO, LDA SCL - Smart Client Link 7.900 FEDER 5.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004514
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LARANJINHA - COMÉRCIO DE 
VESTUÁRIO INFANTIL LDA

REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS COMERCIAL, LOGÍSTICO E 
ADMINISTRATIVO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-004463
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

FERCANORTE-ESTRUTURAS,LAJES E 
COFRAGENS LDA

Otimização de sistemas de lajes fungiformes aligeiradas em betão armado 
para desempenho melhorado à ação do fogo. 8.000 FEDER 6.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-004512
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMAZINGVELVET, LDA A inovação e desenvolvimento ao serviço da haute cuisine e cake design 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004612
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PURESECURITY, LDA Inovar usando a Internet Das Coisas (IoT) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005785
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LEITE BASTOS & CIA LDA TEBAS Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-004752
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AECONSULT - ACTIVIDADES DE 
ENGENHARIA LDA Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo digital 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005562
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAVORITÍNDICE - TRADING & 
CONSULTING LDA A economia digital no apoio ao trading em português 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004850
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 
MERCADORIAS CENTRAIS DO 
CANIDELO LDA

Serviços de consultoria para o alargamento do âmbito da certificação da 
qualidade para o Transporte de Resíduos Perigosos 11.660 FEDER 8.745

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004099
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LUSOCLIMA - SOLUÇÕES DE 
ENGENHARIA, S.A. Implementação de uma ferramenta de CRM 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004141
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CODELINE, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios. CODELINE Digital 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004650
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIDIAS - ESTRUTURAS E 
REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA

Serviços de consultoria para a implementação do sistema de gestão da 
qualidade 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005262
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VEDETA DIVERTIDA OPERADOR 
TURÍSTICO LDA Desenvolvimento e inovação das atividades turísticas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005344
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IMPROXY II SOFTWARE, LDA Root - Improxxy II 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004755

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CONTROLAR - ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL E SISTEMAS LDA

Implementação de um Sistema De Gestão Ambiental na Controlar de acordo 
segundo a NP EN ISO 14001:2012 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004789
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MOTORMAQUINA-COMERCIO DE 
MAQUINAS E PEÇAS LDA

Criação de marca, design, desenvolvimento de website / loja online e catálogo 
digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004202
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SABOR GLACIAL, UNIPESSOAL LDA Plano Negócios Sabor Glacial 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004173
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME DENTISTECNICA LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 18.600 FEDER 13.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004302
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME FALL IN LOVE BY FASHION LDA Fall in Love by Fashion - Plano de Negócios 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004228
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALBINO TEIXEIRA - CONSTRUÇÕES E 
ALUGUER DE MÁQUINAS LDA ISO 9001:2015 ? Um dos passos para uma melhor gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-010652
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação GALVÃO & NORONHA, LDA kaffa: analise e investigação 19.800 FEDER 7.920

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0853-FEDER-004466
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

LUÍS MIGUEL VITORINO, 
UNIPESSOAL LDA Luis Vitorino Qual 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005593
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SUPERMERCADO CANÁRIO, LDA Reorganização e melhoria da estrutura interna da empresa 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004453
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PERIFÉRIKOLHAR UNIPESSOAL LDA Um Novo Olhar Sobre a Cidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004237
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

KASSANEL - BEAUTY CARE & 
FASHION, LDA Inovação organizacional e de Gestão na empresa Kassanel, Lda. 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004280
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BEAUTIFUL EMOTIONS UNIPESSOAL 
LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-004482
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OPTICA CENTRAL DE ABRANTES LDA Inovação Óptica Central de Abrantes 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004477
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INSUFLAR - MANUFACTURA, 
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
COBERTURAS LDA Implementação da Norma EN 1090 na empresa Insuflar, Lda. 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005034

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CURTUMES IBERIA S.A. Inox3less 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005570

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INDUTAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DE PELES S.A. INDULEATHER 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005803

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DERMA - LEATHER COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE PELES, S.A. DERMALEATHER ? Peles com Mais Valor 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005585
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DEMOSCORE, LDA DEMOSAMB 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005510
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ENERNEL - SISTEMAS DE ENERGIA 
LDA CERTIFICAÇÕES ENERNEL 17.750 FEDER 13.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004082
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MADIERA - COMÉRCIO MADEIRAS E 
DERIVADOS LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001:20015 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004085
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ENTRAC - ENGENHARIA LDA

Consultoria na Implementação do Sistema de Gestão Integrado (Qualidade e 
Ambiente) na Entrac- Engenharia, Lda 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-004820
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

SALSICHARIA E FUMEIROS 
TRADICIONAIS DO ALTO DO PAIVA 
LDA Investigação Analítica do Processo de Congelação de Enchidos Fumados 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-004481
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BINÓMIO - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA CANDYCAT GLOBAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004483
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Elisabete Rosa de Oliveira Site e Loja Online em 3D e interactiva 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004412
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EP-ELEVADORES PADRÃO LDA Implementação / Adaptação do Sistema de Gestão Qualidade 6.500 FEDER 4.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004214
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ARMINDO RUIVO & FILHOS LDA ANR - QUALIFICADA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004760

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NINHO DA CARRIÇA - AVICULTURA 
LDA Gestão  e  Marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005051
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

M.F. METALÚRGICA FIGUEIRENSE 
LDA

Apoio na implementação da nova versão da norma ISO 9001:2015 e melhoria 
dos processos produtivos com base nas normas NP EN 1090-1 e EN 1090-2 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005064
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

BIO OESTE - VALORIZAÇÃO DE ÓLEOS 
VEGETAIS USADOS LDA

Desenvolvimento e validação de método analítico para controlo do processo 
produtivo 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005101
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MARIA JOSE OLIVEIRA RIBEIRO A economia digital para a MR Cosmética 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004243
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

M. FERNANDES & LUÍSA FERNANDES 
LDA Economia Digital ? Visibilidade para Negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004710
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JOMOTOS-COMERCIALIZAÇÃO DE 
MOTOS LDA Renovação de site e criação d eloja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-004227
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MOTA & AREIA, LDA Intranet 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-006480

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LISMOLDE-INDUSTRIA DE MOLDES 
PARA MATERIAS PLASTICAS LDA Lismolde - Vale Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004509
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PERO - ALIMENTAR LDA Integração Vertical 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004256
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AMARELO SINGELO UNIPESSOAL LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004190
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GESAGRI, LDA Elaboração do Plano de Negócios e Plano de Marketing e Comunicação 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004429
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas P.P.T. DISTRIBUIÇÃO LDA

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de Gestão na 
PPT- Distribuição 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-006037
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação K2S LDA

EasyTriturator ? desenvolvimento de um eletrodoméstico encastrável para 
reciclagem individual em casa de resíduos sólidos e líquidos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004462
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SILSAFE, LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
informática específica de gestão de extintores 12.600 FEDER 9.450

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005153
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CSGF, RESTAURANTES GOURMET, 
UNIPESSOAL LDA Comunicação Digital 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004459

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FRANCISCO DA SILVA BORGES & CA 
LDA

Francisco da Silva Borges Lda Implementação do Sistema de Gestão de 
Qualidade 11.800 FEDER 8.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004373
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PONTELUX, LDA

Estudo dos requisitos de informação para umaSolução específica de 
Orçamentação, constituída por uma plataforma tecnológica de gestão e 
conteúdos com informação de BackOffice, nomeadamente com Ligação 17.300 FEDER 12.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004253
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JAPEL - MONTAGENS ELÉCTRICAS 
LDA Implementação Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004508
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KEEP SOLUTIONS LDA Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 15.075 FEDER 11.306

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-006209
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado MARSOLVE, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de Plataforma digital e sistema de Gestão da Qualidade 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004350
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DECIDIR - CONSULTORES LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA  PLATAFORMA DE GESTÃO DA 
RELAÇÃO COM OS CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004115
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado FEEL FOOD CHEFS, LDA Consultoria para desenvolvimento e arranque do negócio 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004397
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado FEEL FOOD CHEFS, LDA

CONSULTORIA EM GESTÃO DE MARCA, MARKETING, ORGANIZAÇÃO E 
ECONOMIA DIGITAL 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004358
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

JUAN ROBERT & GATARIKI - 
MATERIAL ÓPTICO, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO ESTUDO DE VIABILIDADE DE  NOVOS 
INVESTIMENTOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004188
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DIGITAL DREAMS, LDA Consultoria desenvolvimento e arranque do negócio 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004209
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SERENATÓPLANETA - ACTIVIDADES 
HOTELEIRAS, LDA Consultoria para o arranque e desenvolvimento do negócio 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-01-0247-FEDER-004989
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional VOLTARION UNIPESSOAL LDA Chocorroba do Algarve 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004694
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ALFAMIND - INNOVATION SYSTEMS, 
LDA

Serviços de consultoria para a implementação do sistema de Gestão da 
Qualidade 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004155
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOMINGOS PEDROSA BARRETO LDA

Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e 
certificação 15.330 FEDER 11.498

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005418
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

MINHOFUMEIRO-ENCHIDOS E 
FUMADOS A MODA DE PONTE DE 
LIMA LDA MINHOFUMEIRO_AP 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-004194

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ADRIANO FELGUEIRAS - SOCIEDADE 
DE CONSTRUÇÕES LDA

Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e 
certificação 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004635

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SALVADOR ALVES PEREIRA & FILHOS, 
LDA. Implementação do Sistema de qualidade pelo referencial ISO 9001 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004325
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSÉ MANCIO COSTA, UNIPESSOAL 
LDA

José Mâncio Costa, Unipessoal, Lda., incremento da notoriedade e 
desenvolvimento da inovação. 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004795
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOÃO CLARA DE ASSUNÇÃO Análise Estratégica da Ecolã 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004203
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MARKETWARE - SOLUÇÕES PARA 
MERCADOS DIGITAIS LDA SEO - MarketWare 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-004242
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CW - COMPORTA WINES, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Comporta Wines 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004205
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ELVAS TUK TOURS, LDA

Desenvolvimento de website, plataforma online CRM, sistema de booking, 
email marketing e integração em redes sociais 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004480
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CLAGEM - TECNOLOGIAS DE 
RECICLAGEM, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade - Clagem-Tecnologias 
de Reciclagem Lda 15.200 FEDER 11.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004136
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TARSIBUS - TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS NACIONAL E 
INTERNACIONAL, LDA

Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a norma  ISO 9001 na  
Tarsibus Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005273

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INDUCOL - INDÚSTRIA DE PELETERIA 
CRUZ COSTA, S.A. INDUCOL LEATHER 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005144
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SALPROM, LDA

Desenvolvimento do Plano de Negócios da empresa e definição do 
posicionamento estratégico adequado, que fomente a competitividade e o 
crescimento sustentável do negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005361
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME LUÍSA MENDES & JOÃO LINCE, LDA Criação de Site com comércio eletrónico 19.450 FEDER 14.588

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100351
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais João Pedro Pavão de Medeiros Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de Equipamentos Elétricos 299.269 FEDER 202.006

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-005286
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MOREIRA & SERRANO, LDA CROSSING BOUNDARIES - Fora da Norma, a Norma somos nós 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005351
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VITOR PARREIRINHA, UNIPESSOAL, 
LDA

Desenvolvimento de website com loja online para presença na economia 
digital 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-004384
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DFEXCLUSIVE CONSULTORIA LDA DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-02-0853-FEDER-004521
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

HAPPYTIME - TURISMO UNIPESSOAL 
LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA 
PLATAFORMA DE GESTÃO DE CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-004506
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

HAPPYTIME - TURISMO UNIPESSOAL 
LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004254
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SABOR PURO - COMÉRCIO CARNES E 
TRANSFORMADOS , UNIPESSOAL 
LDA Certificação Segurança Alimentar Sabor Puro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004602
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME AGROFC, LDA Agro FC  Modernizar o setor frutícola 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004349
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) T-IT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA T-IT Empreendedorismo 11.500 FEDER 8.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005592
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

BIOTA - ESTUDOS E DIVULGAÇÃO EM 
AMBIENTE LDA

BIOTA IMAGE - a inovação tecnológica no tratamento da imagem ao serviço 
da biodiversidade 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-004308
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DOINN, LDA Lançamento da plataforma DOINN 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004677
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ROCKAROMA, LDA RockAroma 17.900 FEDER 13.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004081
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ALBERGARIA GATO MAIA LDA Crescimento e Sustentabilidade do Hotel O Gato 19.525 FEDER 14.644

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100227
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Thyago Rodrigues Vaine Remodelação do Estabelecimento ´Lanchonete da Cidade´ 14.600 FEDER 5.840

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100204
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANDRADE & BOLARINHO, 
UNIPESSOAL LDA Modernização Snack Bar 3.238 FEDER 1.295

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005668
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PIRRA - MAQUINAS FERRAMENTAS, 
LDA

Inclusão da PIRRA - MÁQUINAS FERRAMENTAS, LDA na economia digital e 
tecnologias da infromação e comunicação, visando a melhoria da eficiência, a 
divulgação e contacto com clientes e demais partes inte 19.400 FEDER 14.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004703
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ILUSTRÂMBITO UNIPESSOAL LDA Plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-003973
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME IRRIG - WATER SCIENCE , LDA Plano de Negócios e Modelação da Oferta para a Economia Digital 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004351
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME KTECH, UNIPESSOAL LDA Klearning - Segurança informática  para todos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004100
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

JARDINS DO PAÇO - ARQUITECTURA 
PAISAGISTA, S.A. Plataforma de Gestão para Manutenção de Espaços Verdes 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004392
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

J FEITEIRA & ARGUELES - 
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA Inovação na Gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004233
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MOTA IMO - INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LDA Portal multilingue e nova marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004633

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AUTO VIAÇÃO MELGAÇO LDA Implementação do sitema de qualidade pelo referencial ISO 9001 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004630

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EMPRESA DE TRANSPORTES 
COURENSE LDA Implementação do sistema de qualidade pelo referencial ISO 9001 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 211

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-01-0247-FEDER-004572
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

CPURB - CONSULTORIA E 
PERITAGENS, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento Aplicação Avaliação de Imóveis 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004264
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CPURB - CONSULTORIA E 
PERITAGENS, UNIPESSOAL LDA Implementação Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005349
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado 11 TAPAS, LDA

CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO PARA A EMPRESA 
11 TAPAS, LDA 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004258
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ANGELA CRISTINA MOREIRA 
MARTINS, CONSULTORIA E GESTÃO 
DE NEGÓCIOS, UNIPESSOAL LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004958
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIEDADE AGRICOLA CASAL DE 
VENTOZELA S.A. WWT ? WEB WINE TASTING 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004005
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ENGISTRONG - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A.

Certificação da Qualidade - consultoria para a utilização de normas e serviços 
de ensaios e certificação 17.525 FEDER 13.144

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004282
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado VISÃO DE PRATA, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO  DE 
MARKETING 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004069
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BALANÇAS MARQUES DE JOSÉ 
PIMENTA MARQUES LDA Controlo de gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004398

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BOOM BAP WEAR - FRANCE, LDA

Boom Bap Wear France, Lda. Eco ? Inovação Implementação de Boas Práticas 
Ambientais 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-005547

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PINTOBAR-EXPLORAÇÃO AVICOLA 
LDA Valorização agronómica de camas de galinha por processos de compostagem 19.500 FEDER 14.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-006063
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RELEVINFINITO - UNIPESSOAL LDA Ambienergy 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004118
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PAPELIQUIDOS - COMÉRCIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LDA

Consultoria de Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a 
Norma ISO 9001:2008 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003964
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NUTRINOVA - NUTRIÇÃO ANIMAL, 
S.A.

Implementação da NP EN ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais de competência 
para laboratórios de ensaio e calibração e norma NP EN ISO 22000 - Sistemas 
de gestão da segurança alimenta 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-004195
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

REALIDADE IMAGINÁREA - 
PROJECTOS DE ARQUITECTURA, 
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LDA

Elaboração de um plano de internacionalização/ estudo de mercado 
internacional  e visita ao mercado Moçambicano 17.000 FEDER 12.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-004126
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) CERÂMICA F. SANTIAGO, S.A.

Valorização de resíduos em materiais cerâmicos com vista a uma economia 
mais verde 12.900 FEDER 9.675

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-004096
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INDUZIR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS LDA

Reestruturação do SGQ e abordagem por processos para incremento do 
desempenho e adaptação ao referencial de 2015 da norma ISO 9001 13.000 FEDER 9.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004372
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LOOK BIKINI - INDÚSTRIA DE 
CONFECÇÕES LDA Consultoria de Gestão Estratégica 13.500 FEDER 10.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004405
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WEPADEL, LDA Consultoria para a elaboração de um plano de negócios. 11.550 FEDER 8.663

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-004073
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SPARKLEGEND - CONSULTORIA LDA Projecto de Desenvolvimento estratégico 17.800 FEDER 13.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004601
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TURITUBUCI - AGÊNCIA DE VIAGENS 
E TURISMO LDA

Consultoria para a Implementação das normas de qualidade segundo o 
referencial NP ISO 9.001 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0853-FEDER-004787
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME IBERDATA - EQUIPAMENTOS S.A. Desenvolvimento de website e catálogo digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-005110
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME PATRICK THOMPSON LDA Implementação e Certificação Normas ISO 9001 / 14001 / OSHAS 18001 19.325 FEDER 14.494

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004376
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas J.R.FONTES & FILHOS LDA GoVegy 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005162

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PEDRO PORTUGUESA-FABRICA DE 
CALÇAS LDA Inovação e Reorganização de Processos Organizacionais 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004518
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

KCS - KEEP COLD SYSTEM, 
UNIPESSOAL LDA Consultoria de Gestão para Elaboração de um Plano de negócios 12.750 FEDER 9.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005523
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GÉNESE DO TEMPO LDA Génese do Tempo Goes European - GeTGoE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003988
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TÍTULO DE CURIOSIDADE, LDA PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004387
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ITERAR - SOFTWARE CIENTÍFICO DE 
QUALIDADE, LDA Modelação de negócio e posicionamento estratégico 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004053
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WELCOMEJUNGLE - LDA Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004636

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CARTONAGEM EXPRESSO LIMITADA

Consultoria para a Definição da Arquitectura e Especificações Informáticas de 
Apoio à Gestão 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004552
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COSTA & MESQUITA LDA

Costa & Mesquita - Plataforma web de e-commerce e estratégia de marketing 
digital 19.840 FEDER 14.880

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004151

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MANUEL MARQUES, HERDEIROS S.A.

Reforço da Qualidade - Implementação de Sistema de Gestão Ambiental e 
Gestão de subtancias químicas 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004993
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CIBERESULT, LDA Elaboração de Plano de Marketing e Comunicação Digital. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004520
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INOVAFIL FIAÇÃO, S.A. Implementação de Sistema de Gestão Integrado IDI&Qualidade 17.470 FEDER 13.103

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-004559
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação A. RAFAEL & CA LDA

SeaPolo by Tributo ? Desenvolvimento de estruturas têxteis em malha com 
capacidade de isolamento térmico, impermeabilizaçãoe proteção UV para 
utilização em polos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-005591

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

METANORFER - METALIZAÇÃO DE 
FERRO S.A. Reforço das capacidades de gestão da qualidade, ambiente e segurança 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004318
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADIGENCY - DIGITAL AGENCY, LDA Adigempreende 8.000 FEDER 6.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004622
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MÓVEIS SAN MIGUEL - MOBILIÁRIO 
E DECORAÇÕES UNIPESSOAL LDA Moveis San Miguel, Lda. - Marketing Digital 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004528
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRONTEIRALIDERRENT,LDA FronteiraliderRent - plataforma digital de promoção e apoio a clientes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004030
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARCELINO CARDOSO DA COSTA LDA Implementação do BSC 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0651-FEDER-004161
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOURO LEGACIES, LDA Plano de Negócios: Nova Linha de Corpo com Água Termal Caldas de Aregos 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004657
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BKAM - BIOKIMICA, LDA Biokimica - Inovação 14.556 FEDER 10.917

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004451
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LETRATEC-SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO GRAFICA LDA Diagnóstico de Análise Estratégica 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-005318

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

REDEGÁS-PROJECTO E INSTALAÇÕES 
DE GÁS, S.A. Melhoria da Produtividade e Inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004056
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MAIN ENERGY- MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA Elaboração Plano de Marketing e Comunicação 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004128
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ANTONIO JOSE RODRIGUES Implementação do programa Chave Verde 14.800 FEDER 11.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003985
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VALPEL-COMERCIO E 
TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL, LDA Consultoria de Gestão Estratégica 13.800 FEDER 10.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005431
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TALHOS CARNIANTUÃ DE 
HENRIQUES & FERREIRA, LDA Carniantuã - Certificação da Qualidade Alimentar 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004434

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 360 - STEEL MATERIALS, LDA 360 Steel Materials - Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-004331

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PORCEL - INDUSTRIA PORTUGUESA 
DE PORCELANAS S.A. Desenvolvimento de processo de cozedura de porcelana oxidante 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-008773
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INREIS - UNIPESSOAL LDA Plano de Internacionalização da INREIS, Lda. 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004019

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CERDOMUS - INDUSTRIAS 
CERÂMICAS S.A. Reorganização produtiva dos postos de trabalho (Lean 5S) 12.200 FEDER 9.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005546
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) VOLTEC, LDA

Desenvolvimento de um Gateway para ligar quadros elétricos de controlo e 
automação à nuvem para telegestão 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004560
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INTERZONA - TRANSPORTES E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS 
LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade - Interzona - 
Transportes e Distribuição de Mercadorias, Lda 14.530 FEDER 10.898

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003907
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RIBEIRO DA CUNHA & PIRES - 
SERVIÇOS DE SAÚDE E DESPORTO, 
LDA Plataforma para Gestão de Treinos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004304
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EZEQUIEL PANÃO JORGE LDA ISO 9001:2015 -  Mais um passo no caminho da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005250
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

G. M. G. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 
HOTELEIRA LDA Inovação pela Qualidade e Economia Digital 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004437
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RESENDE & FILHOS LDA Resende & Filhos - Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 10.360 FEDER 7.770

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004529
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) QC PRODUÇÕES, UNIPESSOAL LDA Consultoria para elaboração de um plano de negócios. 17.550 FEDER 13.163

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004706
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA Inovação Digital Tintas Kar 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-004226
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ONE LIGHTING, LDA

Implementação de consultoria empresarial e reforço da competitividade da 
empresa pela via da melhoria dos processos produtivo e administrativo. 19.125 FEDER 14.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005502
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADVISER PRO, LDA

Plano de Negócios com estudo de viabilidade económica e Website e reforço 
da divulgação e promoção de marketing digital. 19.590 FEDER 14.693

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005799
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEW CONCEPT SHOES LDA Prospeção de mercados externos: américa do norte 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003978
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ATILA - A. TRIGUEIRA & IRMÃO, LDA.

Serviços de consultoria com vista à implementação de processos e sistemas de 
gestão integrados 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004033
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GEONATURA - ESTUDOS E 
PROJECTOS DO AMBIENTE, 
LIMITADA Plataforma de Gestão Geonatura 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003949
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas M.A.PINHO,LDA Marcação CE de produtos e Organização do processo comercial 13.000 FEDER 9.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003920
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CONSTANT ANALOGY - CONSULTING 
LDA O empreendedorismo no desenvolvimento do negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003966
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MUROPLÁS-INDUSTRIA DE 
PLÁSTICOS, S.A. Estudo de Benchmarking 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004863
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOFIA GODINHO FASHION, LDA Sofia Godinho Online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003899
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARCAVADO - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Otimização e Inovação de Processos 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005465
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

LYNX ADVANCED COMPOSITES, 
UNIPESSOAL LDA Lynx - bicycle carbon frames - Fase I 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-004877
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas YOUON CONSULTING, LDA Iniciar processo de internacionalização da YouOn 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003917
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 2J2F PAPÉIS, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 7.900 FEDER 5.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004309
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INÊS BARBOSA LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
de website incorporando funcionalidade de E-commerce 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003866
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RITMOS DA PRIMAVERA LDA

Rebranding da empresa Ritmos da Primavera, Lda e elaboração de site 
institucional 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-006409
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

WEDOTECH - COMPANHIA DE IDEIAS 
E DE TECNOLOGIAS LDA

HBioS_DEMO .: Demonstração à escala real de biotecnologia de 
dessulfurização de biogás 269.364 FEDER 139.456

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-004130
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MODMOOD, LDA Plano de Negócios da ModMood 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-005285
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

DIVISE - CONSULTORIA DE GESTÃO E 
IMAGEM, LDA

Construção do primeiro hammam em Lisboa desde há 800 anos. Irá ser 
recreado historicamente um complexo integrado de animação turística que 
constitua um local de evasão, culto de relaxação e outras exp 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003984
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AH CONSULTING - CONSULTADORIA 
E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento Estratégico da Marca 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-003890
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

FICÇÕES MÉDIA-COMUNICAÇÃO, 
CONTEÚDOS, ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS, UNIPESSOAL LDA Plataforma de Gestão Ficções Media 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-003972
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) QUINTAS DE SEIA, LDA

Melhoria das capacidades de gestão e implementação de consultoria 
empresarial com vista à eficiência operacional da organização. 19.050 FEDER 14.288

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004697
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MERCADO DO ESCRITORIO-OFFICE 
SOLUTIONS, LDA Consultoria de implementação do normas do referência NP ISO 9.001 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004696
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SAOV - SOCIEDADE AGRÍCOLA OURO 
VEGETAL S.A. Implementação de Sistema de Gestão de Segurança Alimentar NP ISO 22000 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-003954
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INGENIARIUS, LDA InPutter: Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004001

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CS - COELHO DA SILVA, S. A.

Desenvolvimento e implementação de um modelo integrado de auditorias SI 
& Certificação do Produto (Placas Planas para Cobertura) 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003879
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VISAR - CONSULTORES ASSOCIADOS 
LDA Desenvolvimento da plataforma informática ?BIZMIX+?. 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003863
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AUTO . NET - NOVAS TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 17.300 FEDER 12.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004590
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARLOS SILVA - MOLDES, 
UNIPESSOAL LDA CS Moldes - Otimizar e Inovar rumo à Excelência 13.000 FEDER 9.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004122

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E 
HIDRÁULICAS LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para o 
desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à atividade da 
empresa 19.980 FEDER 14.985

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004393
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BARCELBAL - BALANÇAS E 
BÁSCULAS, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de Gestão na 
Barcelbal 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004364
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGROPEIXOTO - COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 
INDUSTRIAIS LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
informática apoio à gestão de pós-venda 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004327
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TORNEIRAS MONTEIRO LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
informática apoio ao serviço comercial 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005991
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

EMPRODALBE - ENTREPOSTO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 
LDA

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE SEGUNDO O 
REFERENCIAL NP EN ISO 9001:2008 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-003888
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DARKGLOBE, LDA. Qualidade para a Competitividade 19.270 FEDER 14.453

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003950
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

J RODEIA CONSULTING, UNIPESSOAL 
LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DA 
RELAÇÃO COM OS CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004013
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PLANTALGARVE-VIVEIROS 
AGRÍCOLAS LDA Investimento 12.375 FEDER 9.281

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005644
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VISION & PARTNERSHIP, LDA Elaboração do modelo/ Plano de Negócio da V&P 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005512
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BUSHWICK, LDA Bushwick Empreendedora 5.000 FEDER 3.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003886
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HEITOR DE CAMPOS AMOEDO LDA Conquistar pela Inovação 16.100 FEDER 12.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004321
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOIBARCA - OURIVESARIA LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
de website incorporando funcionalidade de E-commerce 12.800 FEDER 9.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-003903
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OVNITUR - VIAGENS E TURISMO LDA Reestruturação do Sistema de Informação da OVNITUR 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003897
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas UTS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A. Reestruturação do Sistema de Informação da UTS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003989
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JRTORRES - CONSULTORES DE 
ENGENHARIA, LDA

Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e 
certificação 12.485 FEDER 9.364

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003971
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COSTA & SA LDA Conquista de novos mercados por via da economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005246
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME IMF PORTUGAL LDA

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do Plano de 
Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100209
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CÁTIA LEANDRO, UNIPESSOAL LDA Aquisição de tenda para organização de eventos 3.943 FEDER 1.577

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005157
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NOGUEIRA & BENTO - 
CONTABILIDADE E CONSULTORIA, 
LDA

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do Plano de 
Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005645
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BIOTA - ESTUDOS E DIVULGAÇÃO EM 
AMBIENTE LDA BIOTA 15-20 - crescimento sustentável 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004317
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SÉRGIO MANUEL ALEXANDRE 
GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO  DE 
MARKETING 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003975
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado VIDA NA QUINTA, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios da Empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004979
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado COLÉGIO LUZ SÃO GONÇALO, LDA Consultoria em gestão estratégica da inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100212
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PAULO RICARDO PEREIRA DE MELO Stand de Peças Melo 14.593 FEDER 5.837

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005147
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AGRICERT - CERTIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA + organização e gestão na eficiencia do trabalho 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003876
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EDGAR PRAÇA, LDA Edgar Praça Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004273
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IDENTIPOR - SISTEMAS DE GESTÃO 
INDUSTRIAL LDA

Consultoria para a implementação das normas de qualidade pelo referencial 
NP Iso 9.001 12.800 FEDER 9.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004822
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PORTO RECCUA VINHOS, S.A. Plano de Marketing Operacional -  Porto Réccua Vinhos 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003923
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

METALOTROFA-SERRALHARIA 
MECANICA DA TROFA LDA Inovar na organização para serviço ao cliente 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004701
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RFX, LDA Reflexos do futuro: o digital como complemento e substiuição do papel 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004102
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCIEDADE DE FERRAGENS 
PROGRESSO ALBICASTRENSE LDA Apoio na implementação de Sistema de Relacionamento com Clientes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003826
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CICLOMOTOVNT - UNIPESSOAL, LDA. Elaboração de Plano de Negócios para apoio na implementação da empresa 19.520 FEDER 14.640

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0651-FEDER-003816
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FACTDIVERSO UNIPESSOAL LDA

Contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de estudo de 
mercado e plano de negócios 19.350 FEDER 14.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003815

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CLIPER CERÂMICA, S.A.

Implementação de ferramentas de melhoria da produtividade através da 
reformulação do Sistema de Gestão (ISO 9001:2015) e do desenvolvimento de 
um Sistema de Avaliação do Desempenho 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004262
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DFEXCLUSIVE CONSULTORIA LDA CONSULTORIA PARA A GESTÃO DE MARKETING 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-003938
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

O GRELHA PEIXE - RESTAURANTE 
LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004281
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

JOÃO CARLOS ANTUNES, 
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO  DE 
MARKETING 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-005758
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PIMPÃO DISTRIBUIÇÃO, PRODUTOS 
ALIMENTARES E GINJA DE ÓBIDOS, 
LDA

Desenvolvimento de Bebidas Alcoólicas Inovadoras com base em Ginja e  Licor 
de Ginja da região de Óbidos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-005486
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

REVALOR - RECUPERAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS, LDA Introdução de Nova área de Negócio - Estudo de Viabilidade 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004641
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SOLAR MONEY , LDA Plano de Negócios - Solar Money 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005165
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QUALITESTE - ANÁLISE SENSORIAL, 
LDA

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do Plano de 
Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004132
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FGRIBER - REABILITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO, LDA BUSINESS PLAN ESTRATÉGICO - FGRIBER 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-005167
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME APOSTA ESPERADA, LDA Aposta Esperada - Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-003953
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

VERTEQUIP - EQUIPAMENTOS E 
TRABALHOS VERTICAIS, S.A. Consultoria em gestão estratégica da inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004034

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BARRANCARNES, TRANSFORMAÇÃO 
ARTESANAL S.A.

Consultadoria para implementação do sistema BRC (referencial British Retail 
Consortium - Sistema Integrado de Segurança Alimentar) 11.016 FEDER 8.262

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003836
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CRA - CONSULTORES, LDA Inovação de Processos 16.700 FEDER 12.525

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003830
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SEGURAJA - COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LDA Sistema de Apoio à Orçamentação e Controlo de custos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003825
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BERNARDO PEIXOTO DA MOTA & 
FILHOS, LDA design 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-003847
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

GELFARO-COMERCIO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS LDA PLANO DE NEGÓCIOS PARA EXPANSÃO DA ATIVIDADE DA GELFARO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-006132
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BARCHEMICAL - UNIPESSOAL LDA Internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003746
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BIOREV - CONSTRUÇÃO E 
REVESTIMENTOS, LDA Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e Comunicação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003781
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOAQUIM PEIXOTO AZEVEDO & 
FILHOS LDA Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e Comunicação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-004442

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto R3NATURA, LDA R3 Natura Eco Inovação Implementação de Boas Práticas Ambientais 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004360
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

MARIA MADALENA VIEGAS MARTINS 
FAISCA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE NOVOS 
INVESTIMENTOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-003937
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado FLEXITRAVEL LDA Conceção de plano de marketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004295
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EMPIPHONE - COMÉRCIO DE 
TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL 
LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
de website incorporando funcionalidade de E-commerce 16.800 FEDER 12.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003837
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JAMARFEL - COMPRA E 
TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, S.A. Qualidade e Rigor ? Otimização de Processos 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003807
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AGROMOTION, LDA Consultoria na Economia Digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003797
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XAVIER FERREIRA & FILHOS S.A. Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e Comunicação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003778
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CROFIL-COMERCIO DE ROLAMENTOS 
E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LDA Assistência Tecnológica para optimização dos processos internos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004306
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGILFRIO, EQUIPAMENTOS PARA 
HOTELARIA E CLIMATIZAÇÃO, LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para o 
desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à atividade da 
empresa 12.800 FEDER 9.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004923
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IMPROVEAT, LDA

Potenciar o negócio através do marketing para aumentar a notoriedade e o 
mercado! 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005327
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GLOBFIVE - ASSESSORIA E SERVIÇOS 
DE GESTÃO LDA Promoção da Internacionalização da GlobFive 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-008995
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ATLASQUARE, LDA Sitio Medieval 13.333 FEDER 10.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004656
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) POMBALDATA INFORMÁTICA LDA

Desenvolvimento de webservice para interligação em tempo real com feed de 
dados, para assistência técnica a clientes. 19.780 FEDER 14.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003749
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AFERYMED, AFERIÇÃO E MEDIDAS 
LDA OVM - Instrumentos de Pesagem Automática 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-005734
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PSICO E SOMA - LIVRARIA, EDITORA, 
FORMAÇÃO E EMPRESAS LDA Projeto de internacionalização da PsicoSoma para a América Latina 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003783
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MEDICAL PLUS - PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a ISO 9001:2015 
e desenvolvimento de  plataforma 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003719
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VALE & FILHOS,INDUSTRIA DE 
MOVEIS LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 e 
desenvolvimento da plataforma 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004369
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Capital Sustentável unipessoal, lda Crescer e Conquistar 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003785
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GUGGA LDA XMUSEUM.COM 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003701
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 
MERCADORIAS GUARDENSE LDA

Implementação do sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 e 
desenvolvimento de plataforma de apoio 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-003737
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LIMPA CANAL - SOLUÇÕES 
ECOLÓGICAS, LDA

Implementação do sistema de gestão da qualidade segundo a NP EN ISO 
9001:2015 e desenvolvimento de plataforma 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-003894
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

BLUE STORE - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, 
UNIPESSOAL LDA Processo de internacionalização da Blue Store 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004595
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ANJO, LDA Inovação e (re) conhecimento 19.950 FEDER 14.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004490
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JOSÉ ARSÉNIO MOTA & COMPANHIA 
LDA Desenvolvimento de site com loja online 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004221
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COMBINED TEX - COMÉRCIO DE 
MALHAS LDA A melhoria da competitividade dos texteis portugueses 19.598 FEDER 14.698

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005861
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CÓDIGO ESSENCIAL LDA DCT Têxteis Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004070
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VENALUM - ALUMINIOS, 
UNIPESSOAL LDA

Vale Inovação - Projeto para o desenvolvimento estratégico e para a 
certificação pela Qualidade 14.000 FEDER 10.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003784
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TEP - DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA

Serviços de consultoria com vista à implementação de processos e sistemas de 
gestão integrados 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003715
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas M. VIDE & IRMÃO LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-006099
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARMORES E CANTARIAS DO 
CORONADO LDA Vale Internacionalização Mármores e Cantarias do Coronado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003793
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGOSTINHO SANTOS CAMPOS, 
HERDEIROS LDA A Inovação da Gestão da ASCampos 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004777
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARKAMOS, COMUNICAÇÃO 
GLOBAL LDA

Desenvolvimento de website com catálogo (Base de dados) de produtos e 
catálogo digital 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-006097
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA Vale Internacionalização Amaralsteel 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004782
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas O'PORTO 581 - GUEST HOUSE, LDA Desenvolvimento de website com reservas (formulários) e catálogo digital 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-006356

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

REVIGRES-INDUSTRIA DE 
REVESTIMENTOS DE GRES LDA REVIFEEL PLUS .: Revestimentos cerâmicos com conforto térmico melhorado 292.901 FEDER 173.382

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-003791
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRANSESCUSA - TRANSPORTES E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

implementação do sistema de gestão da qualidade, segundo a nova versão da 
norma NP EN ISO 9001:2015 e o desenvolvimento de uma plataforma 
informática de suporte ao sistema de gestão da qualidade 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004267
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FORTIC - CONSULTORIA, FORMAÇÃO 
E NOVAS TECNOLOGIAS LDA Soluções para o Futuro - Marca, Design e Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003707
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

XISTO AZUL - COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS PARA AGRICULTURA LDA Implementação da Norma NP EN ISO/IEC 17025 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003745
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MINTY, UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios da Minty 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004764
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas M.CAETANO & CA LDA Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo digital 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-003770
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E 
REABILITAÇÃO LDA

Implementação do sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 e 
desenvolvimento da plataforma de apoio 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003673
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CAMILO TEIXEIRA LDA Inov Camartex 11.310 FEDER 8.483

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003721
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A. J. BEM, LDA

Implementação, utilização e certificação em gestão de Qualidade ISO 9001 e 
Segurança Alimentar  ISO 22000 14.995 FEDER 11.246

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003643
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SUCATAS DE RAMIL, S.A. Inov Ramil 19.396 FEDER 14.547

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004946
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INVITECNICA-MATERIAL 
ELECTROTECNICO LDA Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo digital 19.700 FEDER 14.775

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004303

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS S.A.

Valorização de Resíduo: Análise tecnológica e de mercado da produçao de 
cogumelos e de substrato. 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-008657

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS S.A.

Estudo preliminar de viabilidade da utilização de desperdício como substrato 
para produção de cogumelos sapróbios comestíveis. 19.050 FEDER 14.288

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-004742

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EYELIDS - CONSULTORIA E SERVIÇOS 
TÉCNICOS, LDA. Desenvolvimento de website e desenho e desenvolvimento de catálogo digital 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003662
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BEIROPOMAR - SOCIEDADE DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS DA 
BEIRA ALTA LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 17.600 FEDER 13.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004036
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FUMEIRO ARTESANAL DE SEIA LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado segundo a 
NP EN ISO 9001:2008. 19.875 FEDER 14.906

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004866
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KEY ENERGY TARGET LDA Elaboração de plano de negócios 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004869
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KEY ENERGY TARGET LDA Aquisição de serviços de consultoria de inovação na área da certificação 5.800 FEDER 4.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003801

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PORTUGAL Portugal Sou Eu II 3.999.642 FEDER 3.399.696

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005780
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AUGRPUBLISHER, S.A. ARP International Business Plan 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004032
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas REVDESPORTIVA, LDA

Inovar e globalizar pelo digital a publicação dos conteúdos de uma das 
melhores revistas desportivas do mundo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003822
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PENTALINE - EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LDA Inov Pentaline 19.679 FEDER 14.759

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-003834
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INSÓLITO RUMO LDA Apoio à Internacionalização da Insólito Rumo Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004162
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DESTINOS & TRADIÇÕES-
UNIPESSOAL, LDA Especificação de sistema de Gestão de Clientes e serviços de Web marketing 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004605
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NCS - COMÉRCIO INTERNACIONAL, 
S.A. Planear o futuro com os desafios da globalização e economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-005137
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MANUEL MACHADO FERNANDES & 
COMPANHIA, LIMITADA Vizetêxtil internacional 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-003684

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TRANSNÓS - TRANSPORTES LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004315
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ABRANCONGELADOS - PRODUTOS 
ALIMENTARES, LDA Inoproduction Abrancongelados 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003650
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOMANOR, UNIPESSOAL LDA Implementação da norma NP EN ISO 9001 17.800 FEDER 13.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003699
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FERRAGENS PEREIRA - COMÉRCIO DE 
FERRAGENS E TINTAS, LDA Implementação do sistema de gestão da qualidade norma ISO 9001:2015 19.350 FEDER 14.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004330
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

UNICAM - SISTEMAS ANALÍTICOS, 
LDA Plataforma Digital Integrada de Marketing e Comunicação 19.625 FEDER 14.719

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-003720
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

RISQUINHA - VESTUÁRIO 
PROFISSIONAL LDA Nova estratégia de comunicação para a Risquinha 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003961
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LACTICÔA - LACTICÍNIOS DO CÔA, 
LDA

CONSULTORIA PARA A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA 
DE COMÉRCIO ONLINE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-005411
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ERGSILVA - CONSTRUÇÃO E 
RESTAURO DE EDIFICIOS, LDA

Implementação e Certificação de um Sistema da Qualdiade de acordo com a 
norma NP EN ISO 9001 14.800 FEDER 11.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003660

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EIB-EMPRESA INDUSTRIAL DE 
BORRACHA S.A. Competitividade com Garantia de Qualidade 14.490 FEDER 10.868

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004519
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NOCTULA, UNIPESSOAL LDA Implementação da NOCTULA store 18.697 FEDER 14.023

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004204
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RO SERRALHARIA, UNIPESSOAL LDA Consultoria para Elaboração de um Plano de Negócios 11.500 FEDER 8.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003824
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EUROFOODS PORTUGAL - 
EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LDA Food online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-003694
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME EMBRACE DREAMS, LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-003667
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MASTER RETOK, LDA Implementação de website, loja online e integração em redes sociais 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-003786
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SOANDAIMES - SOCIEDADE DE 
ANDAIMES LDA

Implementação de sistema de gestão da segurança para a Inovação da 
Soandaimes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004577
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME NUTRIPRADO, LDA Inovação para a melhoria da gestão na Nutriprado  para o Séc.XXI 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005558
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOSE CARLOS CARVALHO PEIXOTO

Elaboração de um plano de negócios (análise estratégica do negócio e 
elaboração de estudo de viabilidade económico-financeira) 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-004266
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ANA CATARINA DE CAMPOS 
CALDEIRINHA Ana Campos Business Plan 17.200 FEDER 12.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003698
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SUSANA GUERREIRO BOTA, 
UNIPESSOAL LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004135
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RICO OURO - COMÉRCIO DE OURO, 
LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
de website incorporando funcionalidade de E-commerce 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-004103
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIEDADE ALBINO MATOS 
FERNANDES - ENGENHARIA & 
CONSTRUÇÃO, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003981
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HORIZONTE MEDIEVAL LDA Projeto empreendedor Horizonte 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003736
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ABEL NARCISO JORGE, S.A. Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e Comunicação. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004503

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GABRITEX-CONFECÇÕES TEXTEIS LDA Inovação Organizacional e Gestão na Gabritex  Confeções Têxteis, Lda. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100207
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BRUNO NARCISO MENESES LOPES                                                                                                                                     Ampliação e remodelação de carpintaria 138.244 FEDER 78.282

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-004585
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RIMOL-INDÚSTRIA 
METALOMECÂNICA, LIMITADA Implementação da NP EN 1090 - Marcação CE na RIMOL 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-006015
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

POSTAL DO ALGARVE-PUBLICAÇÕES 
E EDITORES LDA Inovação Digital 19.960 FEDER 14.970

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-003716
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

F.G.P. - ENGENHARIA CIVIL, 
LIMITADA Inovação e reformulação integral das ferramentas de Gestão de Projetos 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003755
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CISTERFRUTA - PRODUÇÃO E 
COMÉRCIO DE FRUTAS LDA Cisterfruta na economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004400

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CORES DOCES - SOCIEDADE DE 
COMÉRCIO DE DOÇARIA, LIMITADA Cores Doces - Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100202
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LÍDER FRUTAS - COMERCIO DE 
ALIMENTARES, LDA Loja hortifrutas Oceanus 14.764 FEDER 5.905

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100205
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FUTURISMO-EMPRESA DE TURISMO 
NAUTICO LDA Animação turística 662.109 FEDER 364.160

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005731
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE 
NOVO E FIGUEIRINHA LDA Inovação organizacional e de gestão em Adega e Lagar 18.600 FEDER 13.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003804
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ANGLOTEX-CONFECÇÕES LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para o 
desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à atividade da 
empresa 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-007015
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

WORLD WIDE DESIGN - SOLUÇÕES 
WEB QUE FUNCIONAM, UNIPESSOAL 
LDA Consultoria para a expansão do negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004093
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ANGELUS MOBILIÁRIO INTERIORES 
LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
de website incorporando funcionalidade de E-commerce 19.850 FEDER 14.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004748
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ACUSIS, LDA

Economia digital: desenvolvimento de website/plataforma web e catálogo 
digital 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003593
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CURBI LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela 
norma ISO 9001:2008 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003641
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PERFECTMORNING - UNIPESSOAL 
LDA Economia Digital - Visibilidade e Rentabilidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003592

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ADELINO DUARTE DA MOTA S.A. Implementação TPM e redesenho dos processos da manutenção industrial 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-004678
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MANUEL MENDES LDA

Reengenharia interna, modernização tecnológica e de gestão, proximidade, 
orientação e comunicação com o cliente 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-006398

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação FOLLOW INSPIRATION, S.A. wGR .: Plano de ação de demonstração do produto wiiGO Retail 166.897 FEDER 100.138

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0651-FEDER-004567
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PICADEIRO ARENA LUSITANA - 
ACTIVIDADES EQUESTRES, LDA Serviços Consultoria de Gestão no aaranque da empresa 15.600 FEDER 11.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004341
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

J. FLORIDO - COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LDA

Consultoria de Sistemas de Gestão Ambiental e desenvolvimento e criação de 
marca. 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003646
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MARTINS & MARTINS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela 
norma ISO 9001:2008 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003810
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LUIPEX - INDÚSTRIA DE MALHAS E 
CONFECÇÕES LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação para solução 
informática específica de gestão de operações de produção 19.900 FEDER 14.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-003823
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GENERICWAYS - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÃO, LDA Internacionalização: Genericways - Sociedade de Construção, Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-003818
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FLUXO SINGULAR LDA Consultoria de apoio à internacionalização - Fluxo Singular 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-003792
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PERFIL ENIGMÁTICO - ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO LDA

Consultoria de apoio à internacionalização da Perfil Enigmático - Engenharia e 
Construção Lda 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004283
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NUNO MIGUEL RODRIGUES 
ANDRADE Website + Mobile Rental Villas 19.410 FEDER 14.558

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003640
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BIOENO - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
ENOLOGIA, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 6.000 FEDER 4.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005270
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SALDANHA - ARQUITECTOS, LDA Vale Empreendedorismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003611
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COTTON ROOF - LDA Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003616
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PARCELÓDROMO LDA Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003612
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ANTONINO DIAS FERNANDES LDA ADF Inovação 2015 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003587
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EMERGEPRESTÍGIO S.A. O empreendedorismo no desenvolvimento do negócio 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004215

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EUROFUMEIRO - SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE TRANSFORMAÇÃO 
TRADICIONAL DE CARNES LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade na Eurofumeiro ? 
Sociedade Industrial de Transformação de Carnes, Lda. 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004208
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FACE-
FISCALIZAÇÃO,ARQUITECTURA,CONS
ULTORIA E ENGENHARIA LDA Definição de Sistema de Gestão de Inovação 13.783 FEDER 10.337

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003632
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALDEIA DO FUTURO, LDA Plano de Negócios para a construção de uma Aldeia do Futuro 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005982
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação CORTIÇAS J. ALMEIDA & SOARES LDA

ValorRolha, Desenvolvimento de um protótipo para valorização de rolhas de 
cortiça natural 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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NORTE-02-0651-FEDER-003532
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EMBRACE TACTICS DESIGN E 
PUBLICIDADE UNIPESSOAL LDA Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003647
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGROZIM-COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA A AGRICULTURA LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade - NP EN ISO 9001 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-007614
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOSÉ ANTÓNIO ANDRADE LDA José António Interiors - Aposta no mercado Francês 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003533
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INSPIRED IMPACT - UNIPESSOAL LDA Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003526

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ORNIMUNDO - COMÉRCIO DE 
ANIMAIS E PLANTAS, S.A. Ornimundo Digital 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-006375

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CEI - COMPANHIA DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA FlexStone .: Novas Tecnologias para a Competitividade da Pedra Natural 1.632.581 FEDER 881.643

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-005446
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TALENTOS E EMOÇÕES UNIPESSOAL 
LDA Plano de Negócios e Marketing Digital 11.520 FEDER 8.640

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003760
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação NASCEKONF LDA

LargeFashion - Estudo antropométrico e desenvolvimento de uma coleção de 
vestuário para jovens obesos 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-004239
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INNOBLOOM - INNOVATION 
CONSULTING, LDA Crescemos com os nossos clientes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003913
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNOCANTO - TECNOLOGIA DE 
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, LDA TecnoSGQ 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004185
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SUNAITEC, UNIPESSOAL LDA

Apoio á aquisição de serviços registo de marcas,propriedade industrial e 
serviços de ensaio e certificação 7.000 FEDER 5.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003535
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOSÉ SIMÕES & FERREIRA LDA Implementação do sistema de gestão da qualidade segundo a EP EN ISO 9001 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004608
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) P.J. SANTIAGO - UNIPESSOAL, LDA

Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade (baseado na NP EN ISO 9001:2008) 9.520 FEDER 7.140

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003534
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BINÓMIO - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Binómio - Desenvolvimento Comercial e de Marketing 2015 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-003977
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME STAND DIGITAL, PUBLICIDADE, LDA Inovação para a Gestão e a Competitividade 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-005254
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado XPTO XPERT ENERGY, LDA

CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA XPTO XPERT 
ENERGY 17.500 FEDER 13.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-009908
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

PORTIPESCA - COMÉRCIO GERAL DE 
PESCADO LDA Portipesca - ISO 22000 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003349

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NEUTROPLAST - INDÚSTRIA DE 
EMBALAGENS PLÁSTICAS S.A. Implementação da ISO 13485:2003 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003378
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado AGRO FF, UNIPESSOAL LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100199
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais COOPERATIVA UNIÃO AGRICOLA CRL Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel 200.000 FEDER 91.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-06-1911-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE

Selagem do Aterro da ilha de Santa Maria e das Lixeiras das ilhas Flores e 
Graciosa 3.154.630 FEDER 2.681.435

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ACORES-03-0651-FEDER-100362
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CARLA PATRICIA MONTEIRO 
RODRIGUES                                                                                                                               Criação de laboratório de próteses dentárias com tecnologia digital 219.910 FEDER 162.733

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003415
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DANINI ALIMENTAÇÃO, LDA

CONSULTORIA PARA A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA 
DIGITAL 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003249

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
LIMITADA Inovação pela Segurança 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-003200
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MARIA FERNANDES & JOANA 
FERREIRA - ÓPTICA, LDA Implementação de website e loja online 17.350 FEDER 13.013

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-005704
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RUC NATURE, UNIPESSOAL, 
LIMITADA Consultoria em gestão estratégica - Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003280
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LITTLE GREEN VALLEY - TURISMO 
RURAL, S.A. Little Green Valey - Turismo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-003844
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ADJ 3 SISTEMAS - PROJECTO E 
GESTÃO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003258
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DNC TÉCNICA - MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS, LDA Implementação do Modelo Lean 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004926
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LEIRICARGO - TRANSPORTES DE 
CARGA LDA Inovação organizacional e de gestão Leiricargo 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100203
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais GATELEVEN, UNIPESSOAL, LIMITADA Renovação e Expansão de Espaço Comercial no Aeroporto João Paulo II 250.558 FEDER 101.654

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003191
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GRANIARTE-INDUSTRIA DE 
GRANITOS LDA Competitividade através da Segurança 19.385 FEDER 14.539

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003339
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NOGUEIRA & MONTEIRO LDA

Desenvolvimento e aplicação de ferramentas e metodologias para o 
planeamento e programação da produção com vista a melhoria da 
competitividade da empresa através do reforço nas competências de organiz 6.930 FEDER 5.198

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003331
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NORMA GERAL LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e diagnóstico de 
necessidades de formação 16.500 FEDER 12.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004399
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MAXIFARDAS - VESTUÁRIO PARA 
TRABALHO LDA Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade na Maxifardas 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003232
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FUNDIPOR - PRODUTOS PARA 
FUNDIÇÃO LDA Transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a NP EN ISO 9001:2015 14.650 FEDER 10.988

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-006438
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SARKKIS - ROBOTICS, LDA

CoopWeld .: Célula industrial de soldadura robotizada para fabricação de 
conjuntos de estruturas metálicas para edifícios (Demonstrador) 888.205 FEDER 581.784

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-003251
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LOCOMOTIVA DOS SONHOS - LDA Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004685
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SERRALHARIA BIFURA LDA Serralharia Bífura - Inovação organizacional 2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003898

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

KNOW FOOD - ACTIVIDADES 
HOTELEIRAS, LDA

Kwow Food - Planeamento estratégico e desenvolvimento de novos métodos 
orgaizacionais e produtivos 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-003969
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BORRALHO & MATOS LDA

Designação do projeto: Consultoria relativa à implementação e definição de 
um Sistema de Gestão da Qualidade, baseado na ISO 9001:2015 8.500 FEDER 6.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003631
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASTORAL-CAIXILHARIA DE 
ALUMINIO E ESTORES LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003194
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CIVIFRAN, CONSTRUÇÕES LDA Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade à NP EN ISO 9001:2015 14.500 FEDER 10.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003276
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BEX-HIGIENE - REPRESENTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO HIGIENE E LIMPEZA 
LDA Inova Bex 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003168
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARRILTÉCNICA - SERVIÇOS 
TÉCNICOS, LDA Aquisição de plano de negócios para a atividade da empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-005211
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

AMÂGO-ENERGIA INTELIGENTE, 
UNIPESSOAL LDA Plano Estratégico de Internacionalização do Software GEMAX 19.750 FEDER 14.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005255
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OPEN PLAN LIVING, LDA OPEN2WEB 11.000 FEDER 8.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003460
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. WideMonitor .: Sistema de monitorização de espectro 793.439 FEDER 521.782

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-003480

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação ALTO - PERFIS PULTRUDIDOS LDA

EasyFloor .: Desenvolvimento de painéis sanduíche compósitos para a 
reabilitação de pisos de edifícios 1.491.103 FEDER 913.491

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-003150
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CORGRAP PORTUGAL, UNIPESSOAL 
LDA Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003146
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MAGNETIC WAY LDA Magnetic - Plano de comunicação e marketing 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003151
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IRREVERENTE DIÁLOGO UNIPESSOAL 
LDA Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003112
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação INCREASE TIME, S.A. K-Wearable 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004297
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SOURANÇOS - TRANSPORTES, S.A. Implementação da ISO 9001 9.200 FEDER 6.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003357

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

GUIATEL - SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES S.A. OptimOdour .: Optimização inteligente de sistemas de ventilação em ETARs 341.280 FEDER 243.283

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-004427
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALPI - ADOLFO ALVES DE PINHO, LDA

INOVAÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS COM VISTA AO CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DO ECODESIGN 18.870 FEDER 14.153

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004513

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

O BERÇO DO RITMO - CONSTRUÇÕES 
LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade - O Berço do Ritmo - 
Construções, Unipessoal, Lda. 10.421 FEDER 7.816

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003090

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PRATA & BORGES LDA Criação de Marca Própria 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003468

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. MareCom .: Redes e Serviços Marítimos Comunitários 1.005.402 FEDER 651.425

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-004003
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA PLATAFORMA ONLINE REPLICAR.SOCIALFORM 6.470 FEDER 4.853

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-003089
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EXSEPI-ESTUDOS E PROJECTOS 
INDUSTRIAIS, LDA

Adaptação do SGQ à ISO 9001:2015, implementação do SGA de acordo com a 
ISO 14001 e implementação do SGSST de acordo com a NP 4397:2008/OSHAS 
18001:2007 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003214
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ALGO ORIGINAL - DESIGN E MODA, 
LDA Inovação Organizacional e Gestão 19.390 FEDER 14.543

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003193
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TAILAR, LDA TAILAR Digital 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004413
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A. P. FREITAS LDA

AP Freitas - Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de 
Gestão 12.791 FEDER 9.593

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-003544
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas M.T.BRANDÃO LDA

Desenvolvimento de negócios para o mercado externo e em particular para 
mercado angolano 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003734
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAROL DO VENTO - CONSULTORIA 
EM ENGENHARIA, AMBIENTE E 
ENERGIA LDA Plano de Inovac?a?o e novo design 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003195
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORNI EX - PRODUTOS PARA ANIMAIS 
LDA Inova Orniex 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003235
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FUTURECARPETS , UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003376

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação BA VIDRO S.A.

Effi-World Glass .: Novos conceitos e materiais para moldes para a produção 
eficiente de embalagens de vidro ? um salto na competitividade internacional 1.121.372 FEDER 683.579

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0752-FEDER-003368
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

FRUPROGRESS - COMÉRCIO E 
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Internacionalização da actividade da Gruprogress 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-003228
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ENTREDOOR - PORTAS E 
AUTOMATISMOS LDA Implementação de website e de loja online 18.750 FEDER 14.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003355
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) T&T MULTIELECTRICA, LDA SEnergy Business Development 2015 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003430

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

LUSIAVES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
AGRO-ALIMENTAR S.A.

Amoniave .: Técnicas de controlo das concentrações de amoníaco em 
instalações avícolas 609.047 FEDER 361.682

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-003633
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VOLTA GRANDE - LDA Comunicar para crescer Sustentado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-005133
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VISLAVOURA, UNIPESSOAL LDA Conusltoria para Elaboração de um Plano de Negócios 13.250 FEDER 9.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003140
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DLFI, LDA Planear, Conhecer e Vencer 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003696
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

SUMMER FRENDLY - ATIVIDADES 
MARÍTIMO - TURÍSTICAS LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-07-2756-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 07 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES Intervenção nos circuitos logísticos terrestres da ilhas Flores e Corvo 2.821.606 FEDER 2.398.365

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas

CENTRO-02-0651-FEDER-003263
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CÓDIGO MATINAL - LDA Planear e Projetar Imagem 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-003957
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TEKSAJO - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA Internacionalização Espanha 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-02-0651-FEDER-003273
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DOMINIKA PASEK                                                                                                                                                  CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003039
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ANA SILVA & ALEXANDRA CORREIA, 
LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0651-FEDER-003034
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ANA BRITO SOUSA - ACTIVIDADES DE 
PRAIA, UNIPESSOAL LDA CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-003176

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação ALTRANPORTUGAL, S.A.

APTUS - Centro de Desenvolvimento de Software e Inovação em Machine 
Driven Big Data & Connected Media Services 12.716.908 FEDER 3.334.418

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-003968
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DIGITREND LDA Consultoria em Economia Digital aplicada à empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-003962
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado WIFI4MEDIA, LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-003075
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

TELEONDA - SOCIEDADE DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
TELECOMUNICAÇÕES LDA Consultoria em gestão estratégica da inovação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-003143
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

T.S. PINTO - ATELIER DAS CORTINAS 
LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO DE 
MARKETING 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003060
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MALHAS QUEIROGA LDA Transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a ISO 9001:2015 14.550 FEDER 10.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003381
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SILICOLIFE LDA

SISBI .: Sistema Inteligente de Suporte à Decisão para a Biotecnologia 
Industrial 693.512 FEDER 514.550

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-004433

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CONQUISTA D'HORIZONTES - 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.

Conquista DHorizontes (CDH) - Implementação de um Sistema de Gestão de 
Qualidade 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-003080

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CERÂMICA DO LIZ S.A.

Adequação do SGQ à ISO 9001:2015 e implementação do Sistema de Gestão 
Ambiental ISO 14001:2015 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004110
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LACTIFOZ - TRANSFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, 
S.A. Certificação da Lactifoz 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004104
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SALSICHARIA E FUMEIROS 
TRADICIONAIS DO ALTO DO PAIVA 
LDA IFS Food 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004579
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

DUTEC - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade, recorrendo à ISO 
9001 8.200 FEDER 6.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-008859

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

H.S.A.R.A.H TRADING, UNIPESSOAL 
LDA

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental segundo a NP EN  ISO 
14001. 19.825 FEDER 14.869

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003915
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO 
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA EnergCambra - Inovação pela Qualidade 11.500 FEDER 8.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003197
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PORTUS REGIUM - UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de projecto inovador e criativo na área design de moda 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004556
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HAPPINESS ANNOUNCE - 
UNIPESSOAL LDA The Psychological Effect 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004368
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ISOSOMBRA - ISOLAMENTOS LDA

Novas Metodologias para organização e gestão e Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-003082
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CANEL-FABRICA DE CARTÃO 
CANELADO LDA

Evolução do Sistema de Gestão da Qualidade para o novo referencial ISO 
9001:2015 ? inovação processual 10.500 FEDER 7.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003434

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação TORBEL, S.A.

PARTILESS .: Redução e Captura de Partículas em Sistemas de Queima de 
Biomassa 1.054.873 FEDER 536.760

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-003045
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E 
GRANITOS DO ALTO TÂMEGA LDA Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental 19.950 FEDER 14.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003110
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOLTAR AMARRAS - SOCIEDADE DE 
CONSULTORIA EM AMBIENTE, 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
ECOTURISMO LDA Nova abordagem interna e de mercado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003127
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NEOTURF - CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
LDA Mapeamento e Desenho de Sistema de Gestão 19.160 FEDER 14.370

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003171

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FABRICA DE CONSERVAS LA 
GONDOLA S.A.

iCanSea .: Conservas com macroalgas para diferenciação nutricional e 
sensorial 402.803 FEDER 272.993

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-004515
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

HIGIDOURO - ARTIGOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA CleanMan 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-003490

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. CASA .: CERAMIC ALTERNATIVE STRONG ARTICLE 1.321.432 FEDER 774.906

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-003382

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

DURIT - METALURGIA PORTUGUESA 
DO TUNGSTENIO LDA

HARDCorr .: Desenvolvimento de metal duro com elevada resistência ao 
desgaste e à corrosão 696.602 FEDER 462.687

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-003495

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SPIN.WORKS S.A.

CLOUDMAPPER .: Recolha e processamento de dados fotográficos em larga 
escala via cloud 327.614 FEDER 222.835

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-003914
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CAIMALIDER, UNIPESSOAL LDA Vale Caimalider 11.500 FEDER 8.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003543
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AGGELOS - TORNEIRAS, LDA.

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade e Marcação CE de 
produtos 19.600 FEDER 14.700

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002996
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DEXOLAC - SOCIEDADE DE LACAS E 
VERNIZES LDA Introdução do MArketing Digital na Dexolac Lda. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003293
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LOURIPÓVOA - PRODUTOS 
HORTÍCOLAS, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 12.000 FEDER 9.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-004672
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CAPNET - CAPITAL NETWORK , LDA. Internacionalização da CAPNET 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004670
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ONDA TÉCNICA - SOLUÇÕES DE 
INFORMAÇÃO LDA Plataforma de Gestão Documental 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003053
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ATELIER NUNESEPÃ - DESIGN, 
COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES 
GRÁFICAS, LDA A inovação organizacional e na gestão do Atelier Nunes 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003198
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

S. A. C. - SOCIEDADE DE ARTEFACTOS 
DE CIMENTO LDA Garantir a Segurança Aumentar Resultados 19.300 FEDER 14.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0247-FEDER-003462
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

HEXASTEP - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A.

CARTS - Canopy Adjusted Real Time Spraying .: Canopy Adjusted Real Time 
Spraying (CARTS) - Aplicação seletiva de pesticidas através de pulverização em 
tempo real com base na densidade de folhagem da v 666.478 FEDER 460.004

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-002997
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MECANICA INDUSTRIAL DE COIMBRA 
LDA

Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade ao novo referencial ISO 
9001:2015 com enfoque na reorganização produtiva 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0651-FEDER-004177
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MANUEL BORGES PEREIRA - 
CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA Aplicação móvel para controlo parental 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003435
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SATISFIBRE, S.A. BUILD .: BUILD - BacterIal cellulose Leather 552.771 FEDER 368.259

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0651-FEDER-003011
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ALEXANDRE DURO LOPES GOMES 
MADEIRA                                                                                                                              CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100350
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

NUNO RODRIGO MENDONÇA 
CAROLAS Instalação de uma oficina de torneiro mecânico em Angra do Heroísmo 93.915 FEDER 57.757

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-004382
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

LICÓBIDOS - FABRICO ARTESANAL DE 
LICORES, LDA

Desenvolvimento de novos produtos alimentares com ginja e enriquecidos 
com macroalgas 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-003323
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIOPAINEL UNIPESSOAL, LDA Comunicar para crescer Sustentado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-002912
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação FOLLOWPRICE, S.A.

Consultoria em actividades de IDT relativamente a tecnologia avançada de 
machine learning e de big data 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-01-0247-FEDER-003399
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação NZYTECH, LDA

MICROSUÍNO .: Valorização das microalgas para a produção de suínos e 
melhoria da qualidade da sua carne com base numa nova geração de enzimas 
comerciais 839.652 FEDER 335.861

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0853-FEDER-002994
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MANUEL MENDÃO, LDª Manuel Mendão-Qualidade 19.175 FEDER 14.381

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-002920
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JUNGLESTARS - LDA Elaboração do plano de negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004524
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SIPV- UNIPESSOAL, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade na SIPV - Unipessoal, 
Lda. 14.900 FEDER 11.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003056
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GLEBA - TÊXTEIS, LDA Gleba Coleções 19.325 FEDER 14.494

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-002947
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

CRUZ DOS CALIÇOS-ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS, LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS PARA 
EXPANSÃO DA ATIVIDADE 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003023
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) E QONEXO, UNIPESSOAL LDA Economia Digital ?Comunicação Web 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003424
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VENTILÁQUA, S.A. Ventilaqua Vale Inovação 2015 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003464

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

SENSING FUTURE TECHNOLOGIES, 
LDA

FallSensing .: FallSensing: Technological solution for fall risk screening and falls 
prevention 1.034.508 FEDER 748.512

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-003386

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação STEMLAB, S.A. StrokeTherapy .: Plataformas terapêuticas para acidentes vasculares cerebrais 743.795 FEDER 541.398

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-002959
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ABRANFINAS-AREIAS PARA FINS 
INDUSTRIAIS LDA

Implementação de Sistema de gestão da Qualidade pela norma ISO 9001:2015 
e Melhoria do SCP de agregados 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-003010
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

BRUNO & LOPES - ENGENHEIROS 
CIVIS ASSOCIADOS LDA Consultoria em gestão estratégica da inovação 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003782
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ACQUAFLOC, LDA

Melhoria das capacidades de gestão e implementação de consultoria 
empresarial com vista à eficiência operacional da organização. 19.000 FEDER 14.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-004671
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GERAÇÃO À DESCOBERTA 
CONSULTORIA E GESTÃO LDA Plano de Marketing Internacional 19.100 FEDER 14.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003076
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BWA - REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, 
LDA A qualidade na BWA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-002985
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NOVA CASCATA - SNACK BAR, 
UNIPESSOAL LDA O Empreendedorismo no Desenvolvimento da Empresa 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002965
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VELOSO VIEIRA & BATISTA OLIVEIRA, 
LDA Estudo de Mercado Espanha 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-002990
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SILVIA ABREU, UNIPESSOAL LDA Empreendedorismo no desenvolvimento da Silvia Abreu, Unipessoal Lda. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002898
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VILAVE TEXTEIS UNIPESSOAL LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003290
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas C. CASTELO - TINTAS E VERNIZES LDA Inovação na Gestão 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003137
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CASTELO & FILHOS LDA A inovação nos processos da gestão na Castelo & Filhos. 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003412

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SIMOLDES-PLASTICOS, S.A.

CHROMIUM LIKE .: Desenvolvimento de componentes automóveis de base 
polimérica com efeito cromado (chromium free), com performance 
melhorada na sensação ao toque (toque frio) 628.746 FEDER 419.700

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-003498
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação SPIN.WORKS S.A. NEXA-Q .: Qualificação para voo de mecanismo HDRM 347.626 FEDER 233.082

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-004050

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FLAMA - FÁBRICA DE LOUÇAS E 
ELECTRODOMÉSTICOS S.A.

Reforço do Sistema de Gestão - Implementação de Sistema de Gestão 
Ambiental 18.600 FEDER 13.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004487
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAMIKRON - FÁBRICA DE 
CORTANTES, MOLDES E PEÇAS DE 
PRECISÃO, S.A.

Inovação Organizacional e Gestão na Famikron - Fábrica de Cortantes, Moldes 
e Peças de Precisão, S.A. 12.475 FEDER 9.356

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003330

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E 
AÇO, LIMITADA

RCS: Refined Cast Steel .: Desenvolvimento de aços vazados por processo de 
afinação e otimizando a incorporação de resíduos 391.798 FEDER 241.994

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-004348
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SEMENTEVERTICAL - UNIPESSOAL 
LDA Estudo/Prospeção de mercado - Apoio à internacionalização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003337
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação FLEXEFELINA S.A. iParasol .: Nova Geração de guarda-sois por via da hibridização inteligente 944.239 FEDER 688.351

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-004121
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

CONFECÇÕES MARIA AMÁLIA 
GOMES LDA

Camaleon - Design de vestuário desportivo de dupla face inovador em termos 
de conforto e estética 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-003406
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SWEET PRINT LDA Plano Estratégico para a implementação do E-commerce na Sweet Print 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004066
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JAF - TORNEARIA EM SÉRIE, 
UNIPESSOAL LDA

Optimizar o Sistema de Gestão através da implementação de um sistema de 
gestão da qualidade - ISO 9001 19.250 FEDER 14.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003408

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

SILVA & VENTURA - TORNEARIA 
MECÂNICA LDA

Slimframe PV & Cork Skin .: Desenvolvimento de fachada multifuncional 
integrando cortiça e sistema fotovoltaico com fixação oculta 434.124 FEDER 290.336

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-002905
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MANUEL DA SILVA & FILHO - 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA Implementação do Sistema de gestão da Qualdiade de acordo com a ISO 9001 19.500 FEDER 14.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-003240
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TRANSOLIVEIRA-TRANSPORTE DE 
MERCADORIAS LDA Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade à NP EN ISO 9001:2015 14.500 FEDER 10.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003392

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

RECER-INDUSTRIA DE 
REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A. CERU4 .: Pavimentos cerâmicos de elevada resistência ao desgaste 1.018.561 FEDER 587.576

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-003952
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ABSOLUTARGET - UNIPESSOAL LDA Estudo de Marca própria de calçado 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-004057
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ABSOLUTARGET - UNIPESSOAL LDA Exportação de Vinho, Azeite e produtos gourmet Portugueses 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003405

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação EFACEC ELECTRIC MOBILITY, S.A. Powerflow 1.501.355 FEDER 890.518

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-002991

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LUIS NUNES DA SILVA LDA Comunicação e presença na web 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003025
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ESTOFOS AUTO - JOSÉ LEITE LDA

Adequação do Sistema de Gestão da Qualidade para a nova norma ISO 
9001:2015 14.550 FEDER 10.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-002864
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GOOD QUESTION - FORMAÇÃO E 
SERVIÇOS, LDA Plano de negócios GQ 16.000 FEDER 12.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003052
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CASA PINHEIRO- ARTIGOS DE 
HIGIENE LDA InovCasaPinheiro 19.740 FEDER 14.805

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003091
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CORKAP LDA InovCorkap 19.481 FEDER 14.611

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004067
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FRAMEGAS & SANTOS LDA

Inovar o sistema de gestão  da organização  através dos princípios da gestão 
da qualidade 19.100 FEDER 14.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003451
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) UBIWHERE LDA SoBo4TourExperiences .: Social Booking System for Tour Experiences 432.479 FEDER 318.273

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-003114
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) UTILFORNOS, LDA Consultoria de Gestão Estratégica 16.500 FEDER 12.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003540
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SURPRISEME, LDA Introdução da empresa na economia digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-003107
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JORGE CORREIA CONSULTORES - 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-003024
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUALIFICA-TE! - FORMAÇÃO E 
SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA As novas aprendizagens: desenvolvimento digital 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003239
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BOCKEMUEHL, LDA Reengenharia processo produtivo e qualificação para a internacionalização 10.500 FEDER 7.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003441
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

RCSOFT - DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE LDA

POLISLIMPA .: Plataforma de Gestão da Limpeza Urbana e da Recolha de 
Resíduos Sólidos 604.206 FEDER 417.132

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-003139
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

J. VELOSA - INSTALAÇÕES 
ELÉCTRICAS LDA PALOPS ? Conhecer para Decidir 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005426
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GEOSITE, LIMITADA Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a sustentabilidade 8.500 FEDER 6.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-003131

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOMALIA-SOCIEDADE DE MALHAS 
LDA Reforço da Competitividade 19.460 FEDER 14.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-002934
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ARLIMOZ - COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a norma  ISO 9001 na  
ARLIMOZ 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0651-FEDER-002853
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME FOLLOWPRICE, S.A. Desenvolvimento do Plano de Negócio Followprice 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002889
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME FOLLOWPRICE, S.A.

Estudo de caracterização dos mercados Reino Unido e Espanha para 
internacionlização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-003467
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

TEKEVER - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A. UPCAST .: Unified Platform for CBRN Accident/Attack Scenario managemenT. 1.246.320 FEDER 637.028

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-003558
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

QUINTA ALTO DO RIO - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA E TURÍSTICA , LDA Plano de Negócios para Turismo em Espaço Rural 15.625 FEDER 11.719

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005708
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COURTESYSEASON, LDA Courtesyseason Business Plan 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002792
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CEFORCIVIL - CONSULTORIA E 
FORMAÇÃO, LDA Plataforma Eletrónica de SST e Segurança Alimentar 19.700 FEDER 14.775

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002358
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PANGEA, LDA Qualificação Estratégica Bonsai Viagens: 246.205 FEDER 110.792

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002081
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME YDIGITAL MEDIA, S.A. Internacionalização Ydigital Media 2015-2017 307.095 FEDER 138.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003269
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) CHEM4PHARMA, LDA

drugs2CAD .: Tratamento do cancro e da doença de Alzheimer:  à descoberta 
de novos fármacos 483.425 FEDER 357.004

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-002705
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MENDES & RODRIGUES LDA Implementação TPM M&R 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002164
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SKWIN - LABORATORIES, LDA

Aposta na Internacionalização da empresa com a  marca da SKSKWIN 
LABORATORIES LABORATORIES 300.310 FEDER 135.140

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004263
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VISELBI - BICICLETAS DE VISEU LDA VISELBI Digital - Marketing Digital e criação de loja online 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002698
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) O2W, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a 
comercialização de inovadores produtos Eco Friendly, nomeadamente: i) de 
velas decorativas e aromatizadas sustentáveis produzidas a partir 727.039 FEDER 327.168

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002734

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto HOTEL CENTER DE MONTE REAL, S.A.

Reforço da capacitação da empresa para a Internacionalização, 
incrementando a sua presença ativa no mercado global, através do 
desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de processos 152.742 FEDER 68.734

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002124
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME MVMS, S.A.

Internacionalização da oferta de serviços de animação turística da empresa 
MVMS 101.250 FEDER 45.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002244
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TEIAS DE LONA - TECIDOS, LDA Projeto de Internacionalização Sustentada da Teias de Lona 229.645 FEDER 103.340

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002597
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HUIT BÂTIMENTS, LDA OCTOBUILDING - Internacionalizar Habitat Inteligente 407.425 FEDER 183.341

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002098
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VINSO, UNIPESSOAL LDA Internacionalização de serviços de engenharia e de recrutamento 316.575 FEDER 142.459

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALG-01-0247-FEDER-003322
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional

SONHA PENSA IMAGINA COMUNICA, 
LDA M5SAR .: MOBILE FIVE SENSES AUGMENTED REALITY SYSTEM FOR MUSEUMS 560.306 FEDER 416.346

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-002376
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TRABALHATLÂNTICO, UNIPESSOAL 
LDA

Aposta na diversificação de produtos e expansão comercial para novos 
mercados 662.430 FEDER 298.094

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002591
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE 
ARTIGOS DESPORTIVOS, 
UNIPESSOAL LDA Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade Internacionalização 263.352 FEDER 118.508

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002440
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

BIOPREMIER - INOVAÇÃO E 
SERVIÇOS EM BIOTECNOLOGIA S.A. Qualificação e Internacionalização de empresa de Biotecnologias. 148.986 FEDER 67.044

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002437
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

BIOPREMIER - INOVAÇÃO E 
SERVIÇOS EM BIOTECNOLOGIA S.A. Qualificação e Internacionalização de empresa de Biotecnologias. 96.660 FEDER 43.497

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-004794
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ASGAARD, CONSULTORIA E GESTÃO 
EM ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 
LDA Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo digital 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002621
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME WEDELIVERAWESOMEAPPS, S.A.

Fatores Dinâmicos de Competitividade - Qualificação da 
WEDELIVERAWESOMEAPPS 152.291 FEDER 68.531

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002488
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NAUGHTY KID - CONFECÇÕES, LDA Naughty Kid - a abertura para um novo futuro 415.910 FEDER 187.159

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002398

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto AZEMAD, LDA

Reforço da capacitação para a internacionalização e diversificação de 
mercados 134.400 FEDER 60.480

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002318

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NIMCO PORTUGAL, LDA NIMCO - Qualificação 147.120 FEDER 66.204

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005407
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONTRASTEMANIA UNIPESSOAL LDA Plano de Negócios e website da Contrastemania 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-003301
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NORFRINOX - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
HOTELEIROS, LDA Transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a NP EN ISO 9001:2015 14.500 FEDER 10.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002924
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CONFECÇÕES ATILANO LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 19.220 FEDER 14.415

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002690
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OCEAN ANATOMY, LDA.

Comercialização online de nova marca de sabonetes e velas artesanais 
naturais nos mercados externos 53.588 FEDER 24.114

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002506

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.PEREIRA FERNANDES II, S.A. JPF II - Consolidação e Crescimento Internacional 2015 198.300 FEDER 89.235

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001815
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RANATRANS - TRANSITÁRIOS, S.A. Internacionalização RanaTrans 314.528 FEDER 141.537

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002277

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MENINADESIGN LDA

Projecto de reestruturação interna para redução de custos e prestação de 
serviços mais eficientes, e de consolidação da presença internacional via uma 
abordagem inovadora ao modelo de contacto, promoç 975.600 FEDER 439.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002439
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SECRET BRANDS, LDA

Projecto de consolidação internacional via a implementação de um plano de 
marketing e comunicação internacional sustentado numa abordagem 
inovadora ao design de elementos decorativos para iluminação 688.270 FEDER 309.722

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001822

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MENINADESIGN LDA

Projecto de reestruturação interna para redução de custos e prestação de 
serviços mais eficientes, e de consolidação da presença internacional via uma 
abordagem inovadora ao modelo de contacto, promoç 520.300 FEDER 234.135

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002326
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MÁRIO & DOMINGUEZ, LDA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA MARAN [2015-2017] 81.399 FEDER 36.630

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-002614
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ISSIMO-SOCIEDADE COMERCIAL E 
HOTELEIRA LDA ISSIMO - Projeto de Internacionalização 614.105 FEDER 276.347

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002410

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VAR3F-CONSULTORIA INFORMÁTICA 
E SISTEMAS S.A. Expansão Internacional 312.694 FEDER 140.712

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002221
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WEEDS WEST GLOBAL SOLUTIONS, 
S.A. Internacionalização WEEDSWEST 647.059 FEDER 291.177

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002459
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AVAILABLESTAGE - LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
produtos exclusivos para clientes de gama média/alta e a criação de uma linha 
de pronto-a-vestir para o mercado de massas, inspi 463.419 FEDER 208.538

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002837
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MATEUS & MARTINS S.A. Mateus & Martins Ambiental 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002259
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SISPROD-SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
ELECTRÓNICA, LDA Sisprod@Ibérica 225.111 FEDER 101.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002514

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SOREMA, S.A. Sorema 2018 639.013 FEDER 287.556

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001913
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TIMBRAROUND UNIPESSOAL LDA Qualificação e Internacionalização de unidade têxtil. 49.510 FEDER 22.280

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002379
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SÓBRIO & CLÁSSICO UNIPESSOAL 
LDA Qualificação da Sóbrio e Clássico 214.878 FEDER 96.695

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002647
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

I.T.D. - IBERIC TEXTILE 
DEVELOPMENT, LDA Projeto Internacionalização 262.407 FEDER 118.083

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002748
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AGROAGUIAR-AGROINDÚSTRIA, S. A.

Implementação de sistema de controlo operacional com vista à melhoria das 
respostas aos clientes internacionais 178.880 FEDER 80.496

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002584

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BRESIMAR AUTOMAÇÃO, S.A. More Export 243.445 FEDER 109.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002470
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TORBEL, S.A.

Torbel Rumo 2020 - Melhoria da gestão da produção, condições de I&D e 
novas certificações 396.222 FEDER 178.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002654
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TORBEL, S.A.

Torbel Rumo 2020 - Penetração e reforço de posição nos mercados 
internacionais 551.475 FEDER 248.164

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002142
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CYBER DIGITAL BUSINESS - ESCOLA 
PROFISSIONAL DE NOVAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO, LDA Educação Digital made in Portugal 112.465 FEDER 50.609

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002219
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BISARO - SALSICHARIA TRADICIONAL 
LDA Bísaro - Projeto Diversificação de Mercado [2015 - 2017] 399.131 FEDER 179.609

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002493
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RIKOR - TINTAS E VERNIZES, LDA Internacionalização Rikor 2015/2017 217.742 FEDER 97.984

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002517
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RIKOR - TINTAS E VERNIZES, LDA Qualificação Rikor 2015/2017 97.190 FEDER 43.735

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002750

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FIMEL-INDUSTRIA DE METALURGIA E 
ELECTRICIDADE S.A. Qualificação Fimel 66.150 FEDER 29.768

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002198
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SEGREDOS IBÉRICOS - 
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Internacionalização para 5 novos mercados ancorado na criação de 3 novas 
marcas. 111.879 FEDER 50.345

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-003861
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ATENA-AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
LDA Inov Atena 15.374 FEDER 11.530

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002661

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SIROCO-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
ROBOTICA E CONTROLO S.A. Siroco_Value 296.883 FEDER 133.597

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-004593
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SHAREPAX LDA Estudo de mercado e plano de negócios 18.000 FEDER 13.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-006367
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) MAXDATA SOFTWARE S.A.

VALIdATA .: Validação e Demonstração da nova geração do software 
CLINIdATA® 543.269 FEDER 351.775

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-002601
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

MARLAGOS-INICIATIVAS TURISTICAS, 
S.A. MARLAGOS - Internacionalização 141.225 FEDER 63.551

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-003180
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado APISLAND, UNIPESSOAL LDA Projeto de Inovação de Imagem 8.500 FEDER 6.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003362

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação COMPONIT, LDA FLEXmodulo .: Produção de tubos de alto módulo de flexão com base em PET 1.477.604 FEDER 960.469

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-002060
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VIVAPOWER SELFENERGY S.A. Enerbridge - Internacionalização 330.605 FEDER 148.772

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002310
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MYGON, S.A. Internacionalização da inovadora plataforma tecnológica MYGON 608.183 FEDER 273.682

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002297
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QUALHOUSE - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Internacionalização Qual House 739.905 FEDER 332.957

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002753
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TURFLYNX, LDA GOLMOW 224.291 FEDER 100.931

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002534
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MKARIN INTERNATIONAL - 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E TÊXTEIS LDA

Internacionalização reforçada com o marketing e uma nova organização 
interna 194.255 FEDER 87.415

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001929
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CAVEDIGITAL - CONSULTADORIA E 
SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA

Desmaterialização de Processos de Tomada de Decisão Hierárquicos e 
Reuniões de Administração que poupam tempo e árvores 216.430 FEDER 97.394

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002427
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LISTOR S.A. Projeto de Internacionalização da LISTOR 232.125 FEDER 104.456

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002464

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PNP TECH, S.A. Internacionalização do SMARTSTAIN 133.450 FEDER 60.052

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002185
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FACEMATE - COMPONENTES PARA 
COMUNICAÇÕES, LDA Internacionalização Sistema BIS 142.795 FEDER 64.258

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002484
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) POWERGRID, LDA

Reforço da aposta na internacionalização da Powergrid e introdução de novas 
formas de comunicação 450.465 FEDER 202.709

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002042
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) HSCHEM, LDA Projecto de Internacionalização da HSCHEM 402.305 FEDER 181.037

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002956
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BRIGOTINTAS - COMÉRCIO DE 
TINTAS E VERNIZES LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015) 19.200 FEDER 14.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002522
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) REDERIA - INNOVATION, S.A. REDERIA  4Way 729.869 FEDER 328.441

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-002212

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto METALUSA, S.A. Metalusa +INTER - Reforço da penetração internacional 749.500 FEDER 337.275

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003320

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

COMPANHIA INDUSTRIAL DE 
RESINAS SINTETICAS, CIRES, LDA

FLEXIVINIL .: Desenvolvimento de novos materiais de base PVC com 
comportamento flexível, sem utilização de plastificantes externos, com 
aplicação na indústria automóvel, nomeadamente em estofos. 756.371 FEDER 446.752

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-002526

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FIMEL-INDUSTRIA DE METALURGIA E 
ELECTRICIDADE S.A. Internacionalização Fimel 98.400 FEDER 44.280

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-004639

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto POLO - PRODUTOS ÓPTICOS S.A. Aproximação da empresa aos clientes e fornecedores usando as TIC 10.000 FEDER 7.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002242
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VEREDAS DO DOURO - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA LDA Reforço da Estratégia de Internacionalização, com aposta na economia digital 199.550 FEDER 89.798

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002445
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRUTAS CRUZEIRO LDA Frutas Cruzeiro Novo Futuro 806.205 FEDER 362.792

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002138
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WORLDSUPPLY - LDA Internacionalização da empresa 131.485 FEDER 59.168

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001654

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BI-BRIGHT, COMUNICAÇÃO VISUAL 
INTERACTIVA S.A. Bi-Bright 1.007.460 FEDER 453.357

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001801
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VIFUMEIRO - FUMEIRO E CARNES, 
LDA

Expansão da actividade para mercados externos, economia digital, marketing 
internacional, nova marca registada, novos métodos organizacionais 201.660 FEDER 90.747

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002625
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRANCORK, S.A. Implementação de um plano de prospecção e promoção internacional. 78.797 FEDER 35.459

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002899
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LAGOFRA LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015) 19.150 FEDER 14.363

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005501
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

KUALITYATTRIBUTE - TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO LDA Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a sustentabilidade. 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002170
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas YOURACCESS, UNIPESSOAL, LDA Internacionalização YourAccess Lda 235.193 FEDER 105.837

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002022
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GREEN PAINT, LDA Green Paint - Globalizar a construção sistentável 314.260 FEDER 141.417

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002368
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALOFT, UNIPESSOAL LDA

Criação e Internacionalização de um novo produto, SOLAS TÉCNICAS para 
Calçado 302.521 FEDER 136.134

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002619
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALOFT, UNIPESSOAL LDA

Melhoria da Competitividade, através do reforço da capacidade de gestão, 
criação e design e qualidade 212.040 FEDER 95.418

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002477
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) - 
IMPORT, EXPORT LDA Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade Internacionalização 121.515 FEDER 54.682

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002092
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VISIONWARE - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO S.A. Internacionalização mercados Palop/Europa 219.438 FEDER 98.747

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002643
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOIN THE MOMENT - TRANSITÁRIOS, 
S.A. Projeto de Internacionalização JTM 950.335 FEDER 427.651

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002174
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SKK - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 
PARA REFRIGERAÇÃO E 
CLIMATIZAÇÃO, LIMITADA

Capacitação da empresa, promovendo a sua competitividade, flexibilidade e 
capacidade de resposta no mercado global 121.131 FEDER 54.509

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-002756
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SCIENCE4YOU, S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO SCIENCE4YOU 559.358 FEDER 251.711

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002675
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NORMAGO REABILITAÇÃO DE 
EDIFICIOS, LDA Potenciação dos Fatores Imateriais de Competitividade 156.458 FEDER 70.406

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002615
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INOVAPOTEK, PHARMACEUTICAL 
RESEARCH AND DEVELOPMENT LDA

Diversificação e reforço da internacionalização da área cosmética da 
INOVAPOTEK 110.336 FEDER 49.651

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002401
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XPLOR-IT, CONSULTING, LDA XPLOR-IT GLOBAL 303.155 FEDER 136.420

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002574

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto OPENLINE FACILITY SERVICES S.A. Expansão dos mercados internacionais da Openline 250.000 FEDER 112.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002482
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LINE UP, UNIPESSOAL, LDA Portugal Incoming - Segmentação e Especialização 192.518 FEDER 86.633

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002131
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MAISON DE LA FORÊT, LDA Internacionalizar e Inovar com valor 280.370 FEDER 126.167

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002457
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CTILG - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DE LINGUA 
GESTUAL LDA CTILG - Getting Further 382.655 FEDER 172.195

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001778
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas YOUNIQUE, LDA

Projecto de implementação de plano de marketing e comunicação 
internacional sustentado numa abordagem inovadora ao design de elementos 
decorativos 552.740 FEDER 248.733

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002049
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ABEL FERREIRA DOS REIS & FILHOS 
LDA VANGUARD - INTERNACIONALIZAR PARA CRESCER 688.197 FEDER 309.689

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002735
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FLUPOL - SURFACE ENGINEERING, 
S.A.

Alargamento de base de clientes internacionais em área de negócio de alta 
tecnologia 266.271 FEDER 119.822

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002371
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CUSNAG, SERRALHARIA LDA Internacionalização da Cusnag 87.831 FEDER 39.524

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002276
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAST AND EASY - AUTOMAÇÃO E 
PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA LDA A engenharia de produção ao serviço da industria nos PALOP 613.295 FEDER 275.983

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002630
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SEGIN-SERVIÇOS DE INFORMATICA E 
ORGANIZAÇÃO LDA SeginQualifica 175.500 FEDER 78.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005727
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PRAGMATIC LEVEL, LDA Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a sustentabilidade. 9.500 FEDER 7.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002201
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TÊXTEIS LEIPER LDA Inovação Organizacional e TIC e Registo de Marca 78.000 FEDER 35.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002155
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TÊXTEIS LEIPER LDA Internacionalização e inovação de Marketing 294.853 FEDER 132.684

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002160

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TÊXTEIS D.A. - DOMINGOS ALMEIDA 
S.A. Projeto de Internacionalização Têxteis DA 208.705 FEDER 93.917

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002077

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CONFECÇÕES FERNANDES & 
MIRANDA LDA Coleções CASUAL WEAR 222.974 FEDER 100.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002281
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas I9 COLOR, S.A. Organizaçãl e marketing 93.675 FEDER 42.154

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-002608
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MÓDULO 60, UNIPESSOAL LDA Qualificação Módulo 60 85.346 FEDER 38.406

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002599
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSÉ CARLOS & FILHAS - JOALHEIROS 
LDA JCF: a arte da joalharia rumo à internacionalização 73.825 FEDER 33.221

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002549
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A. F. AZEVEDOS FERRAMENTAS, 
LIMITADA Desenvolvimento do processo de internacionalização 110.492 FEDER 49.721

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002234
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DUVALLI, S.A. QUALIFICAR PARA CONSOLIDAR 414.709 FEDER 186.619

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001918
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DUVALLI, S.A. EXPORTAR PARA CONSOLIDAR 402.922 FEDER 181.315

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001934
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FÁTIMA SILVA & XARÁ, LDA

Melhoria da Competitividade da M. FATIMA SILVA, através do reforço da 
capacidade de gestão e Criação e Design 54.204 FEDER 24.392

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003433

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CEI - COMPANHIA DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

ADIMAQ .: Fabrico ADItivo por extrusão e MAQuinagem para produção 
híbrida de modelos, moldes e moldações de grandes dimensões. 1.696.040 FEDER 1.145.082

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001620
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MADE TO WORK - 
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS 
INFORMÁTICOS LDA BySide Go International Strategy 484.943 FEDER 218.224

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002657

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LUIS NEVES LDA

Dinamização e alargamento de mercados externos, através do 
desenolvimento de novos produtos, criação de catálogos, participação em 
feiras internacionais, criação de um site na Internet com os novos pr 533.936 FEDER 240.271

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002016

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL S.A. SOMANI- A consolidação de um futuro internacional 279.313 FEDER 125.691

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002003
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PELCORTE - ESTOFOS LDA

Dinamização e expansão de mercados externos- através do desenvolvimento 
de novos produtos, participação em feiras internacionais, realização de 
catálogos e um site na internet, na lingua dos mercados 400.786 FEDER 180.354

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002536
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TORRES MASCARENHAS, 
UNIPESSOAL LDA Torres Mascarenhas: internacionalizar para posteriormente franchisar 299.496 FEDER 134.773

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001777
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

POLISTOCK - SOCIEDADE AGRO-
PECUÁRIA UNIPESSOAL LDA Azeites e Vinhos Típicos Portugueses 218.173 FEDER 98.178

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002772
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SYONE SBS SOFTWARE - 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA, S.A. Syone ? Reposicionamento da marca e Diversificação de mercados 567.555 FEDER 255.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002352
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WEDELIVERAWESOMEAPPS, S.A. Expansão Internacional da WEDELIVERAWESOMEAPPS 584.600 FEDER 263.070

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002152

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMPTA - EMERGING BUSINESS, 
S.A. Compta Internacionalização 2015 272.985 FEDER 122.843

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002113
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME L'AND RESORTS, S.A.

Internacionalização e Consolidação nos Mercados Internacionais ? 
Aldeamento Turístico L?And Vineyards 5** 248.005 FEDER 111.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002070
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EVORALIMENTAR-COMERCIO 
GROSSISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTARES S.A.

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização, visando a 
conquista de uma presença fortemente dinâmica no mercado internacional, 
tendo como base a promoção e venda de produtos alimentar 213.194 FEDER 95.937

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-002794
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CRISTINA JESUS CABAÇO MATOS, 
UNIPESSOAL LDA Plano de negócios e de marketing -BIOMERCEARIA 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002024
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME DC - DESTINATION CLUBS LDA INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA DESTINATION CLUBS 497.032 FEDER 223.664

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 240

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

LISBOA-02-0752-FEDER-002692
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GIANTSTEP, LDA GSTEP - An international strategy 2.0 392.405 FEDER 176.582

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001916
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME KPL - KLEYA PREMIUM LIVING, LDA Internacionalização KPL - Kleya Premium Living 301.550 FEDER 135.698

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002210
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

NETOPOLIS-SOCIEDADE DE 
REPRESENTAÇÕES LDA Netopolis - Internacionalização 171.740 FEDER 77.283

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002280
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS RL

Plano de Internacionalização da Abreu & Associados - Sociedade de 
Advogados RL 1.261.448 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002442
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

EUROTRIALS - CONSULTORES 
CIENTÍFICOS S.A.

Projecto de internacionalização que pretende aumentar o acesso e visibilidade 
da marca Eurotrials a nível dos clientes internacionais, e aumentar a 
penetração nos países em que a empresa já está, refo 307.110 FEDER 138.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002632
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TISPT - CONSULTORES EM 
TRANSPORTES, INOVAÇÃO E 
SISTEMAS S.A. Internacionalização TIS 264.201 FEDER 118.891

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002709
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MEDIAFONE - MARKETING E 
PUBLICIDADE LDA Internacionalização da Mediafone 229.364 FEDER 103.214

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002312
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GONDIMIL - EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA GONDIMIL NOVOS MERCADOS 117.978 FEDER 53.090

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004913
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 99SALES , UNIPESSOAL LDA Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a sustentabilidade. 12.500 FEDER 9.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-002951
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado WIFI4MEDIA, LDA Consultoria estratégica da inovação 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-002072
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

BRITEFIL - FÁBRICA NACIONAL DE 
BOMBAS, S.A. Diversificação de clientes e mercados da empresa Britefil 150.108 FEDER 67.549

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-005701
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

GYRAD - CONTROLO DE QUALIDADE 
E PROTECÇÃO RADIOLÓGICA LDA CertifyRad 18.345 FEDER 13.759

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002057

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FERPAINEL S.A. Projeção Internacional 379.455 FEDER 170.755

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003507
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

ENERMETER - SISTEMAS DE 
MEDIÇÃO LDA

RHDecho .: Sistema de análise de imagens ecocardiográficas do aparelho 
valvular mitral para triagem de defeitos na válvula mitral/da doença cardíaca 
reumática subclínica 473.197 FEDER 355.595

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001799
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas P.P.T. DISTRIBUIÇÃO LDA All4Car International 188.276 FEDER 84.724

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002726
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LEGION - ADVANCED SECURITY 
ACADEMY, LDA Projeto Legion: internacionalizar em segurança 356.550 FEDER 160.448

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001694
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ONLYELLOW - UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Onlyellow 185.654 FEDER 83.544

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001935
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ELECTROCARCODA, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade senundo a NP EN ISO 
9001 19.800 FEDER 14.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002406
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME MVMS, S.A. Fatores Dinâmicos de Competitividade - Qualificação da MVMS 59.955 FEDER 26.980

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002474
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO 
POR COMPUTADOR, S.A.

VB Qualificação 2015-2017:Plano de capacitação do desenvolvimento de 
soluções de mobilidade avançadas para o mercado global 795.873 FEDER 358.143

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0752-FEDER-002462
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO 
POR COMPUTADOR, S.A. Vision Box 2015-2017: Plano de internacionalização de soluções avançadas 1.231.226 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002635

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto QUINTA VALE D'ALDEIA, S.A. Consolidação Internacional da QVDA 389.366 FEDER 175.215

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001604
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ABW, LDA Economia Digital - Site e Comunicação Web 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001788
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

YESOLS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA YESols INTERNACIONALIZAÇÃO 155.000 FEDER 69.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001794
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

YESOLS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA YESols QUALIFICAÇÃO 134.445 FEDER 60.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002582
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CHEER UP - VIAGENS E TURISMO, 
LDA Internacionalização da Ingolf no mercado francês 127.949 FEDER 57.577

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003030
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FUN DISPLAY LDA Economia Digital - Animação Web e Apresentação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002071

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INCENTEA MARKETING E INOVAÇÃO, 
LDA Mudar o mundo para melhor, com marketing e inovação, usando a tecnologia. 25.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001679

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IMACENTRO - CLÍNICA DE 
IMAGIOLOGIA MÉDICA DO CENTRO, 
S.A.

Qualificação da Imacentro através da adequação do modelo de negócio à 
economia digital e da inovação organizacional 776.414 FEDER 349.386

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003343
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

ONE SOURCE, CONSULTORIA 
INFORMÁTICA LDA Mobitrust .: Secure Communications for Next-generation PPDR 684.027 FEDER 512.748

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-002730

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VHUMANA, S.A.

Intensificação da presença em mercados externos, com progressão na cadeia 
de valor e aposta em fatores internos de competitividade 414.576 FEDER 186.559

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002345
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FRIJOBEL GLOBAL, LDA Frijobel Global - the Portuguese Taste 319.435 FEDER 143.746

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002521
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FIPAL - FORNECIMENTO, 
INTERCÂMBIO E PRODUÇÃO 
AVÍCOLA, S.A. Projecto de Internacionalização - FIPAL 108.686 FEDER 48.909

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-001651
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LEQUE - LOJA DE EQUIPAMENTOS 
ESPECIAIS, LDA Desenvolvimento de plataforma de comércio eletrónico 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002323
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NUTRIVA - PRODUÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA NUTRIVA INTERNACIONALIZAÇÃO 346.020 FEDER 155.709

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-004911
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MÉDIA CORP, LDA

Criação de uma identidade visual e manual de marca para o produto ?Smart 
Bus Reader? e protecção da propriedade industrial (Trademark). 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-004902
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) MÉDIA CORP, LDA

Desenvolvimento de hardware e software para monitorização em tempo real 
da segurança e qualidade de frotas de veículos pesados 15.000 FEDER 11.250

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-002586
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PRESENT TECHNOLOGIES, SERVIÇOS 
INFORMÁTICOS LDA Internacionalização da Presente Technologies 334.255 FEDER 150.415

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002008
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SILVER SAND, LDA

Rodrigues & Rodrigues - Instalação de sistema para aproveiatamento de 
caulino 106.600 FEDER 47.970

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003383

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MOLDETIPO II - ENGINEERING 
MOULDS AND PROTOTYPES 
(PORTUGAL), LDA

waterSHAPE .: Shape Adaptive Projectile for High Performance Water Assisted 
Injection Moulding Process 1.073.884 FEDER 694.755

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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CENTRO-02-0752-FEDER-001898
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SAMFLAVOURS, LDA SAMFLAVOURS - A Marca da Distribuição 298.088 FEDER 134.139

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-003672
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOSÉ M.A.AMARAL, LDA Certificação de Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar ISO 22000 19.125 FEDER 14.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002962
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

VTM - CONSULTORES EM 
ENGENHARIA E PLANEAMENTO LDA VTM_2015-2018_fase1 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001703
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CAMINHOS CRUZADOS, LDA Caminhos Cruzados Internacionalização 238.570 FEDER 107.357

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001755
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PEREIRA & GUERRA LDA Projeto de Internacionalização do Hotel Cinquentenário 197.400 FEDER 88.830

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002109
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GESTFIRE, LDA Reforço da capacidade exportadora da Gestfire 213.853 FEDER 96.234

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002721

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BERNARDO DA COSTA - COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LDA Qualificação e Orientação para os Mercados Externos 192.613 FEDER 86.676

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-004313
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SKILLMIND - CONSULTORIA E 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. Alem do Bojador 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003483

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação O FELIZ - METALOMECÂNICA , S.A.

INOV_LAMI .: Desenvolvimento de sistemas de reforço inovadores e 
aperfeiçoamento dos modelos de cálculo em lajes mistas aço-betão 322.776 FEDER 217.257

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-002873
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado DENGUN LDA Consultoria em gestão estratégica da inovação 19.975 FEDER 14.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-004540
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado MOMENTOS DINÂMICOS, LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO 
DE GESTÃO DE CLIENTES 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002095
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas Q-BETTER LDA Internacionalização do BLOOM 204.645 FEDER 92.090

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001429
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AREAL-MEDIA, DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE LDA

Reforço da estratégia de internacionalização para apresentação da nova 
versão AdigitalBook e do novo produto AdigitalPrint ao mercado global 281.501 FEDER 126.675

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002331
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FELIZIMAGINÁRIO - MOBILIÁRIO LDA

Feliz Imaginário - Internacionalização de Mobiliário de Cozinha de Design e 
Funcionalidade Inovadores 374.900 FEDER 168.705

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002104

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto RODRIGUES & ABREU LDA Rodrigues & Abreu - Intensificação do Processo de Internacionalização 96.370 FEDER 43.367

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001739
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MKCVI - CONSULTORIA, 
INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE, LDA Informação que faz a Diferença 159.861 FEDER 71.937

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002539

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SANITOP - MATERIAL SANITARIO LDA SANITOP - Rumo a 2020 389.577 FEDER 175.310

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002612
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

IDEIAS COM PESO - COMUNICAÇÃO 
E IMAGEM LDA Internacionalização de publicações culturais 105.425 FEDER 47.441

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002626
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TIME WARE - SERVIÇOS 
INTEGRADOS, LDA Timeware - Internacionalização 93.797 FEDER 42.209

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-002067
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EVORALIMENTAR-COMERCIO 
GROSSISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTARES S.A.

Incrementar a capacitação e qualificação da empresa, através do 
desenvolvimento de acções de inovação organizacional, pela aplicação de 
novos métodos e processos organizacionais sustentados em novas t 90.347 FEDER 40.656

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0752-FEDER-002594
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME VCLN, CONSTRUÇÕES, S.A. VCLN - A CONSTRUTORA DE CONFIANÇA INTERNACIONAL 353.205 FEDER 158.942

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002728
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PACSIS-SISTEMAS DE PROMOÇÃO E 
MARKETING LDA PacSis - Expansão Internacional - Fase II 386.672 FEDER 174.002

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001442
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WINTRADING LDA Wines for You 365.588 FEDER 164.514

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001584

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TETRIBÉRICA III CORPORATE, LDA Expansão para mercados internacionais 335.825 FEDER 151.121

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002747
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INOVAR +AZ - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA Internacionalização gama Inovar+ para os mercados de Braisl, México e UK 154.950 FEDER 69.728

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001555
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEWAIM , LIMITADA Implementar a internacionalização da NewAim 136.390 FEDER 61.376

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001432
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TIMM, S.A. Implementar a internacionalização da TIM 401.545 FEDER 180.695

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002166

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NEW SOLUTION - NOVAS SOLUÇÕES 
DE IMPRESSÃO, S.A. Novos mercados 667.453 FEDER 300.354

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001955
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas R. U. T. Z , LDA Internacionalização da marca própria RUTZ 171.776 FEDER 77.299

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004417
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CERTOS HÁBITOS - TORREFACÇÃO 
DE CAFÉS LDA Certos Hábitos - Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade 10.170 FEDER 7.628

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002241
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NO LESS S.A. No Less Intenational 367.479 FEDER 165.366

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003789
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação TAÍDE CONFECÇÕES LDA

MiaPele - Desenvolvimento de uma coleção de vestuário de proteção a baixas 
temperaturas, inovador no design e na funcionalidade 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-001857

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NARCISO PEREIRA MENDES, 
HERDEIROS, LDA Fateba Internacional 101.088 FEDER 45.489

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002485

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ARCEN ENGENHARIA S.A. Reforço da capacidade e desenvolvimento da inovação 512.375 FEDER 230.569

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002338

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ARCH, S.A. ARCH - Advanced Research Ceramic Heritage 232.005 FEDER 104.402

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002324

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ARCH, S.A. ARCH - Advanced Research Ceramic Heritage: going global 1.090.529 FEDER 490.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002137
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAIRWAY, MEDICAL TOURISM 
PORTUGAL, S.A. Desenvolvimento e consolidação do negócio Medical Solutions Abroad 257.670 FEDER 115.952

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-004332
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FIVECORP, S.A. Plano de Negócios 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001823
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FANTASYDRAGON - UNIPESSOAL 
LDA Projeto de Internacionalização - Fantasydragon 1.043.270 FEDER 469.472

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001726
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LOUMATH - MARKETING & 
CONSULTING, LDA Loumath - Internacionalização 178.064 FEDER 80.129

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-001992
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PRETTYELLOW LDA Portuguese Flannel - Têxtil Português no Mercado Mundial 188.755 FEDER 84.940

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002581
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FLORIANO DA COSTA & GAVINA LDA Presença internacional Europa/América 358.200 FEDER 161.190

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002178
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) - 
IMPORT, EXPORT LDA Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade Internacionalização 131.923 FEDER 59.366

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-005093
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação LUSOINFO II - MULTIMÉDIA LDA Sistema de Diagnóstico da Aprendizagem 20.000 FEDER 15.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001886
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, 
LDA Crescimento sustentado e Internacionalização da marca Brilumen 232.741 FEDER 104.734

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001351
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VENTILAÇÕES MOURA LDA

Projecto de robotização de operações e de introdução e complementação de 
equipamentos de última geração com vista à introdução de novos produtos 
para completação da oferta integrada, completação da fi 471.091 FEDER 211.991

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002987

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LUÍS NUNES DA SILVA II, LDA Comunicação e presença na web 19.650 FEDER 14.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002460
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

OPR MÓVEIS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LIMITADA OPR Móveis - Internacionalizar para evoluir 376.938 FEDER 169.622

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002196

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JOSE MOREIRA FERNANDES & 
FILHOS, S.A.

Reforço das capacidades de organização e gestão, das redes de distribuição e 
de colocação dos serviços, incrementando o uso das TIC, promovendo a sua 
competitividade e capacidade de resposta ao mercad 146.103 FEDER 65.746

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001519

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BI-SILQUE, PRODUTOS DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL, S.A. E-Business Bi-silque 1.021.208 FEDER 459.544

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001595
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PAPA & MASTIGA - PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Projeto de internacionalização da marca Zé da Tripa 298.490 FEDER 134.321

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001699
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA DO CRASTO, S.A. Crasto Expansão - Novos Mercados, Novos Produtos 804.471 FEDER 362.012

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002301

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS 
METÁLICAS D'ALAGOA, S.A. Diversificação de Mercados Internacionais da Mercatus 351.788 FEDER 158.304

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003350

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação PORCELANAS DA COSTA VERDE S.A. RoboCer3D .: Fabrico rápido de produtos em porcelana por R3D 781.832 FEDER 538.870

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-001782
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ENERPLURAL, SISTEMAS DE ENERGIA 
E CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL LDA Divulgação dos Produtos na Web e Internacionalização da Empresa 87.426 FEDER 39.342

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003419

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação IRMÃOS MONTEIRO S.A. SHARP .: Seaweed for Healthier Traditional Food Products 941.949 FEDER 633.722

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-002112
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GUILHERME MANUEL DOMINGUES 
MARQUES, UNIPESSOAL LIMITADA GM Global 243.770 FEDER 109.697

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002288
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LOCALSOFTWARE - SISTEMAS DE 
GESTÃO, S.A. Projeto de Internacionalização da LOCAL SOFTWARE 232.572 FEDER 104.658

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003457

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

SOLANCIS - SOCIEDADE 
EXPLORADORA DE PEDREIRAS S.A. CALCITEC .: calcário azul e alteração cromática ? inovação e tecnologia 463.284 FEDER 332.362

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0752-FEDER-001649
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado INSONSO, SAL MARIM, LDA Flor de Sal Natural 110.060 FEDER 49.527

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0752-FEDER-002154
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME G.W.C., LDA GWC2020 424.370 FEDER 190.967

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002347
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SURFTERRA, LDA Comunidade virtual surfistas-fotógrafos 217.060 FEDER 97.677

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001713
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME THE GRAIN FREE COMPANY, S.A. NAturea - Think Nature 634.000 FEDER 285.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001518
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME MACH LDA Internacionalização da MACH 249.317 FEDER 112.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002659
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MOCAMAR-MARMORES DE 
ALCANEDE LDA Dinamização da Internacionalização da Empresa 134.000 FEDER 60.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002689
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RIBAFREIXO WINES, LDA Ribafreixo Wines - Missão exportar 94.409 FEDER 42.484

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-002075
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

VILAMONTE-DESENVOLVIMENTO DE 
EXPLORAÇÃO TURISTICA, S.A.

Incremento da competitividade do VILA MONTE FARM HOUSE, pelo reforço da 
sua capacitação para a Internacionalização, por via da valorização dos fatores 
imateriais de competitividade e do desenvolviment 353.204 FEDER 158.942

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001311
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CTB7 - GOLFE E TURISMO, 
UNIPESSOAL LDA Projeto de Internacionalização da CTB7 275.868 FEDER 124.140

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002504

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SETROVA - CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, S.A. SET.WIDE - Implementação de Sistema de Gestão Pela Qualidade Total 156.000 FEDER 70.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100198
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOSÉ CARLOS PIRES, UNIPESSOAL 
LDA Instalação de uma loja de souvenirs 7.020 FEDER 3.510

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002741

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LABIALFARMA-LABORATÓRIO DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 
NUTRACÊUTICOS, S.A. Qualificação e Inovação do processo 154.916 FEDER 69.712

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002176
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CAVES SÃO JOÃO - SOCIEDADE DOS 
VINHOS IRMÃOS UNIDOS LDA

CSJ.2015 - Crescimento e consolidação do posicionamento no mercado 
internacional 53.112 FEDER 23.900

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002911
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA Consultoria de Gestão Estratégica 19.550 FEDER 14.663

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002774

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIMSTRUT - ENGENHARIA DE 
ESTRUTURAS, LDA. Expansão e crescimento nos mercados externos da Consulmar Internacional 664.718 FEDER 299.123

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001547
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OMS-TRATAMENTO DE AGUAS, LDA

Internacionalização da empresa e certificação do seu Sistema de Gestão da 
Qualidade 43.700 FEDER 19.665

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002768
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA DA ROSA - VINHOS, S.A.

Reforço e alargamento da capacidade exportadora e de internacionalização 
da Quinta de La Rosa 407.270 FEDER 183.272

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001583

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, 
S.A. Potenciar e desenvolver a internacionalização na Triangle?s 191.873 FEDER 86.343

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002479
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNOCABEL - COMPONENTES 
ELÉCTRICOS LDA

Qualificar para promover a competitividade, inovação e crescimento 
sustentado 204.909 FEDER 92.209

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002432
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNOCABEL - COMPONENTES 
ELÉCTRICOS LDA Crecer pela via da internacionalização e forte aposta em marketing 257.487 FEDER 115.869

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001734
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WORKWOOD CONCEPT, 
UNIPESSOAL LDA GPCS ? Global Project Contractor Strategy 685.648 FEDER 308.541

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-001800
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas R. CORK, S.A.

Alargamento aos mercados externos, realização de feiras, economia digital, 
certificação, marketing internacional, criação de nova marca própria 
internacional 186.268 FEDER 83.820

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001798
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas R. CORK, S.A.

Alargamento aos mercados externos, realização de feiras, economia digital, 
certificação, marketing internacional, criação de nova marca própria 
internacional 145.944 FEDER 65.675

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001687
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WHY NOT SHOES, LDA Why Not Shoes + 49.750 FEDER 22.388

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002108
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SANTOS-CAMISEIROS, LIMITADA Estratégia de internacionalização da Santos Camiseiros 42.553 FEDER 19.149

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001861
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BIOINVITRO BIOTECNOLOGIA, LDA Projeto de Internacionalização da BioInVitro 144.250 FEDER 64.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001674
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CMA CORPORATE WORKWEAR, LDA CORPORATE WEAR 489.890 FEDER 220.451

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001706
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SANMARTIN-SOCIEDADE TEXTIL LDA San Martin / Stilissimo 700.470 FEDER 315.212

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003472

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação DEVAN- MICROPOLIS, S.A.

TexBioPro .: Funcionalização de substratos têxteis com micropartículas 
biodegradáveis produzidas em processo contínuo 507.310 FEDER 364.890

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001610
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADD BUILDING - GESTÃO & 
SERVIÇOS, LDA Processo de Internacionalização da empresa 165.405 FEDER 74.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001661
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NMUSIC S.A. Projeto de expansão Internacional da NMUSIC 272.040 FEDER 122.418

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001715
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INFOBLUE - SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E INFORMÁTICA LDA projeto de internacionalização da empresa 348.558 FEDER 156.851

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001318
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FRANCLIM CARDOSO & COSTA, LDA Melhoria da Competitividade da FCC 39.125 FEDER 17.606

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001939
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WISDOM MARATHON - LDA Criação de uma nova Marca de vestuario de senhora num segmento elevado 765.274 FEDER 344.373

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002321
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, 
S.A. Qualificação 2015-2017 498.328 FEDER 224.247

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002333
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CATAVINO, LDA

CataVino ? Projeto de Internacionalização focado na utilização de ferramentas 
avançadas de marketing digital 99.638 FEDER 44.837

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001393
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FERREIRA DE MELO & CA LDA

Melhoria da Competitividade da FERREIRA DE MELO, através do reforço da 
capacidade de gestão e resposta aos clientes 57.317 FEDER 25.793

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001585
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PR - INFORMATICA LDA Qualificação da empresa PRI para aumento da sua competitividade 136.715 FEDER 61.522

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001600
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JETCLASS - REAL FURNITURE, S.A. Internacionalização da jetclass 1.097.825 FEDER 494.021

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001378
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOUNETE-FABRICA DE APRESTOS 
METALICOS LDA

Internacionalização para o crescimento sustentado da Sounete, promovendo a 
imagem da empresa e dos seus produtos de forma eficiente, recorrendo a 
sofisticadas ferramentas de marketing. 907.085 FEDER 408.188

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001355
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOUNETE-FABRICA DE APRESTOS 
METALICOS LDA

A aposta na qualidade total da empresa, dos seus produtos e serviços, 
promovendo a responsabilidade social e impacto ambiental da empresa, 
tornando-se mais competitiva, diferenciadora e com forte agre 219.800 FEDER 98.910

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-002180
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PRÓXIMO EFEITO - UNIPESSOAL LDA

Capacitação da empresa para a Internacionalização, por via da valorização dos 
fatores imateriais de competitividade, procurando obter uma maior 
orientação para os mercados externos e incrementando a s 249.305 FEDER 112.187

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002620
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GOLO FM, LDA A primeira rádio nacional de desporto além fronteiras 506.374 FEDER 227.868

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002026
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SALDANHA - ARQUITECTOS, LDA Projeto de internacionalização da Saldanha-Arquitectos, Lda 225.059 FEDER 101.276

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002605
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SARSPEC, LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA SARSPEC [2015-2017] 65.200 FEDER 29.340

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002653
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STUDIO GF & L, UNIPESSOAL LDA Reforço da estratégia de internacionalização de Studio GF&L 290.455 FEDER 130.705

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001714
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DESISTART, LDA DESISTART 2.0 383.909 FEDER 172.759

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002737

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VIZELPAS - COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICOS, LIMITADA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA VIZELPAS [2015-2017] 272.008 FEDER 122.404

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001745
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AUP - AUTOMAÇÃO DE UNIDADES 
DE PRODUÇÃO, LDA Desenvolvimento das competências de internacionalização 188.985 FEDER 85.043

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002074
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SCORECODE - TÊXTEIS, S.A. Projeto de Reforço da Internacionalização Scorecode 111.540 FEDER 50.193

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002374

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ALUMINIOS MANUEL G.VIEIRA & 
FILHOS LDA Qualificar para aproximar ao mercado global 127.628 FEDER 57.433

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002319

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CARLOS ALFREDO BARROS DA SILVA 
LDA

Dinamização e conquista de novos mercados exterrnos, através da realização 
de estudos de mercado, desenvolvimento de novos produtos, participação em 
feiras internacionais, etc 532.486 FEDER 239.619

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002342
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LASKASAS INTERIORES, UNIPESSOAL 
LDA Expand Laskasas ? Projeto de internacionalização da Laskasas 674.390 FEDER 303.476

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-001280
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PIANO B - COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO DE PIANOS, LDA Plano de negócios: ferramenta para crescer e diferenciar sustentadamente 18.900 FEDER 14.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002292

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO 
AEROCONDOR S.A. Qualificação G Air Training Centre Ponte de Sor 446.548 FEDER 200.946

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001489
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

QUIZ AMBIENTE - SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE DERIVADOS 
PLÁSTICOS, LDA Internacionalização - QUIZ AMBIENTE 179.423 FEDER 80.740

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002036
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WORDS WIZARD LDA

iLivro ? Plataforma de edição online, transformação e comercialização de 
livros e conteúdos editoriais. 1.095.760 FEDER 493.092

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-002033
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WORDS WIZARD LDA Qualificação ILivros 196.263 FEDER 88.318

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002295
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ICON KEY, S.A. Icon Key - internacionalização de bebidas premium nacionais 521.647 FEDER 234.741

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-004810
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

GNC - GÁS NATURAL E 
CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL LDA Vale Internacionalização GNC - Gás Natural e Climatização 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002090
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME OSÍRIS - VIAGENS E TURISMO LDA INTERNACIONALIZAÇÃO OSÍRIS - INCOMING 378.870 FEDER 170.492

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-002666
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA 
E NOVAS TECNOLOGIAS LDA Xpand IT no Mercado Global 469.905 FEDER 211.457

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002187
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HORSEFIRE - ARTIGOS DE 
EQUITAÇÃO LDA Interncionalizar para crescer - A CORREARIA PORTUGUESA 86.974 FEDER 39.138

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001572

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A. Extensão de Mercado da ILI 1.127.084 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001359

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BUT FASHION SOLUTIONS - 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS 
EM PELE, S.A. Qual But 350.423 FEDER 157.690

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002494
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SALVERDE, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA SalVerde Internacional 308.765 FEDER 138.944

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001899

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MINERCELL - INDUSTRIAL 
COMPOSITES, LDA Potenciar e desenvolver a internacionalização na Minercell 420.070 FEDER 189.031

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001647

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MINERCELL - INDUSTRIAL 
COMPOSITES, LDA Potenciar e desenvolver a qualificação da Minercell 279.960 FEDER 125.982

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003335

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

Hi2TRUST .: PLATAFORMA DE 2ª GERAÇÃO PARA INSPECÇÃO DE 
COMPONENTES A ALTA TEMPERATURA 811.919 FEDER 369.083

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0651-FEDER-005466
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RLFG CONSULTING, LDA The Art of Living in Portugal 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-002878
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HK HIDROKING, ENGENHARIA 
TÉRMICA, LDA Economia Digital ? Animação Web e Apresentação 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-002877
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO 
GLOBAL, LDA Economia Digital ?Comunicação Web 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004210
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AIRKING, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, 
LDA Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002568

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MP TOOL - ENGENHARIA E 
PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA MPTOOL Q+ 594.143 FEDER 267.364

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002423
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DASCAT, SOFTWARE, LDA International Dascat 676.505 FEDER 304.427

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002671

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MAÇARICO S.A. Capacitação para a potenciação das exportações da Maçarico 336.000 FEDER 151.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002596

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MAÇARICO S.A. Reforço da presença internacional da Maçarico 314.951 FEDER 141.728

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001452

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DOMINO-INDUSTRIAS CERAMICAS 
S.A.

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de 
competitividade para consolidação da presença ativa da DOMINÓ no mercado 
global. 1.151.975 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002330
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AZULEJIBERICA-COMERCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA Azulejibérica - Exportação de Casas Click 913.225 FEDER 410.951

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003449

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

TEANDM - TECNOLOGIA, 
ENGENHARIA E MATERIAIS S.A. Diamond & Hard Laser Coatings 1.012.452 FEDER 593.315

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-001503

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL 
DOS VINHOS MESSIAS S.A. Internacionalização 232.363 FEDER 104.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-002600
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FONSECA & SILVA S.A. Projecto Internacionalização e Promoção 111.125 FEDER 50.006

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002065
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INOVOPEDRA - INDUSTRIA 
INOVADORA DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS LDA Crescimento Internacional Sustentado 284.621 FEDER 128.079

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-001190
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BYONE - CONSULTORIA E 
COMERCIALIZAÇÃO, LDA Consolidar e Crescer 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002052
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PROCIFISC - ENGENHARIA E 
CONSULTADORIA, LDA PROCIFISC - Inovar para Qualificar 141.998 FEDER 63.899

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001940

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TERMALISTUR-TERMAS DE S. PEDRO 
DO SUL, E.M., S.A. Termalistur Futuro 687.000 FEDER 309.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-004200
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) COMPLETEDIALOGUE - LDA Plano de Negócios Estratégico - Maispsi 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001622
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LEONOR CONCEPT, LDA

Conquista de uma presença fortemente dinâmica no mercado internacional, 
visando a promoção e venda de produtos alimentares naturais e biológicos 
dos segmentos premium e gourmet, exclusivamente produto 508.206 FEDER 228.693

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002209
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) STORYMATIK SOFTWARE, S.A. Projeto de internacionalização Storyo 321.783 FEDER 144.802

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001900
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

OPENSOFT - SOLUÇÕES 
INFORMÁTICAS S.A. Projeto Internacionalização da OPENSOFT 164.533 FEDER 74.040

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001596
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SCRIPTA CODE LDA Internacionalização e Inovação MArketing 559.883 FEDER 251.947

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002391

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A. ERIUS SECRETS 314.294 FEDER 141.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001343
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME BWT, LDA BWT - Internacionalização 225.675 FEDER 101.554

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-004163

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MECACHROME AERONAUTICA, 
UNIPESSOAL LDA

Mecachrome Aeronautica - Unidade de Produção Industrial para a produção 
em série de peças de motores de avião inovadores e ecológicos 29.133.080 FEDER 10.924.905

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0853-FEDER-002266
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS RL

Implementação de ferramentas tecnológicas e desenvolvimento de sistemas 
para aumento da competitividade 1.492.483 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001266
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TIERONE, CONSULTORIA EM 
TECNOLOGIAS E SISTEMAS 
INFORMAÇÃO, LDA Internacionalização da Tierone 162.997 FEDER 73.349

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002217
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

DATAMÉDICA - CONSULTORIA E 
SERVIÇOS EM BIOESTATÍSTICA LDA Projeto de Internacionalização da DATAMÉDICA para os PALOPs 372.427 FEDER 167.592

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002646
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TECOPE - COMPANHIA EUROPEIA DO 
METAL E DO VIDRO, LDA Plano de Internacionalização da TECOPE 200.001 FEDER 90.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002673
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME MERCURIUS HEALTH, S.A. RONTGEN 2020 243.432 FEDER 109.545

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-002782
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CASAGRÍCOLA - MONTE DA MAIA - 
COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a norma  ISO 9001 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001450
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TOPWINES, LIMITADA Vinhos Portugueses de Topo no Topo da Ásia 641.000 FEDER 288.450

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-002613

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO 
AEROCONDOR S.A. Internacionalização G Air Training Centre Ponte de Sor 820.355 FEDER 369.160

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002665
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ROBCORK - VALORIZAÇÃO DE 
PRODUTOS DE CORTIÇA, S.A. Plano de Internacionalização da Robcork 746.989 FEDER 336.145

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002387
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NEOLAR - PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LDA Neolar: Apresentação de novo produto à Europa 265.575 FEDER 119.509

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002640
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas X8 - SOLUÇÕES, LDA X8 Chairs & Tables ? inovar para internacionalizar 642.175 FEDER 288.979

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001331

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAMPOS MÓVEL S.A.

Dinamização e expansão de mercados externos- Design e Desenvolvimento de 
novos produtos para os mercados externos, registo dos mesmos, realização de 
catálogos, realização de site, realização de feiras 333.181 FEDER 149.932

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001753
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RIBIAL - TÊXTEIS LDA Diversificação de mercados e implementação de marca 580.169 FEDER 261.076

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001962

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VALENTE MARQUES, S.A. Caçarola - capacitação para a internacionalização 437.482 FEDER 196.867

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001947

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NOVARROZ - PRODUTOS 
ALIMENTARES, S.A. Novarroz Rice For World 235.200 FEDER 105.840

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001557

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E 
AÇO, LIMITADA Ferespe Global 139.357 FEDER 62.711

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002416
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EEW, LDA WEE Internacional: promover, inspirar e conectar 560.053 FEDER 252.024

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003334

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.

COVER-ED .: Novos produtos cárneos com proteção físico-química por 
aplicação de revestimentos edíveis e outros sistemas ativos 772.789 FEDER 494.032

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001326
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FADIPOL - FÁBRICA DE DISCOS E 
SABÕES DE POLIR, LIMITADA

Internacionalização e desenvolvimento com base no marketing e qualidade da 
Fadipol 457.485 FEDER 205.868

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002607
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JTRADE, LDA Diversificação de mercados 286.250 FEDER 128.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003346

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

ADIRA - METAL FORMING 
SOLUTIONS, S.A.

SLMXL .: Sistemas de fabricação aditiva de peças metálicas de grande 
dimensão 2.447.067 FEDER 1.489.747

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-002252
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JGR, S.A. Internacionalizar para crescer 368.358 FEDER 165.761

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002548
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WIDETAIL LDA

Internacionalização da Widetail para o Mercado Global (introduzimos a breve 
descrição nos textos da página 13) 193.080 FEDER 86.886

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002159

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS, S.A. Melhorar as competências Internas 54.694 FEDER 24.612

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002320
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CRUZ COSTA LDA Qualificação e Orientação para os Mercados Externos 71.777 FEDER 32.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001671
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INUP - TÊXTEIS LDA Internacionalização da Inup 534.906 FEDER 240.708

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001370
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BONDING, CONSULTORIA E 
FORMAÇÃO, S.A. Expansão e intensificação da atividade internacional da BONDING 243.360 FEDER 109.512

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-001793
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOCOPI, UNIPESSOAL LDA

Alargamento da quota dos 4 mercados atuais da empresa, ancorada na 
criação de nova marca 135.770 FEDER 61.097

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001897
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRI-WOOL, LDA Qualificação 42.398 FEDER 19.079

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005563
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADTECHNOLOGIES, LDA

Desenvolvimento de um sistema para melhorar a adaptação da prótese do 
membro inferior 15.000 FEDER 11.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003489

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

EURORESINAS - INDÚSTRIAS 
QUIMICAS, S.A. 2GAR .: Second Generation Amino Resins/ Resinas Amino de Segunda Geração 758.491 FEDER 521.008

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-002200
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FERNANDO FRANCISCO DA SILVA & 
FILHOS LDA Aposta no fator dinâmico de competitividade Internacionalização 205.687 FEDER 92.559

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003416

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

INOVAMAIS - SERVIÇOS DE 
CONSULTADORIA EM INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA S.A.

BRAIN-LIGHTING .: Sondas neuronais dotadas com interação elétrica, ótica e 
comunicação sem fios para controlo de neurónios-alvo 899.558 FEDER 567.942

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-002729
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JORGE FILIPE FERREIRA, UNIPESSOAL 
LDA meia.dúzia® de Continentes 311.995 FEDER 140.398

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001814
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ALFAIATE D'INTERIORES 
MOBILIÁRIO, LDA Entrada em Novos Mercados 546.480 FEDER 245.916

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001529

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JOFEBAR, S.A. Jofebar - PanoramAH! 962.853 FEDER 433.284

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002079
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SANTOS-CAMISEIROS, LIMITADA Restruturação da Santos Camiseiros ao nível de processos e metodologias 186.257 FEDER 83.816

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002573
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARTEVASI, LDA Artevasi_GoGlobal 1.041.349 FEDER 468.607

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002264
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BRANCO CARVALHO NETO, 
UNIPESSOAL LDA

Diversificação de crescimento na BCN para aumento da competitividade e 
sustentabilidade da empresa 779.090 FEDER 350.591

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002327
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA DO PÔPA, LDA Porjeto de internacionalização de Quinta do Pôpa ? 2015-2017 130.860 FEDER 58.887

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001501
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CASA DO CRESPO - FÁBRICA DE 
DOÇARIA LDA Casa do Crespo - Internacionalização 659.025 FEDER 296.561

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002720
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) UX INTERACTIVE, LDA Ux Interactive - Internacionalização 162.630 FEDER 73.184

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002715

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UX INTERACTIVE, LDA Ux Interactive - Qualificação 192.000 FEDER 86.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001470

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GOANVI BOTTLING, LDA Por Paixão ao Vinho 521.153 FEDER 234.519

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001740
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FAVICRI-FÁBRICA DE VIDROS E 
CRISTAIS LDA EVOLUTION GlASS - Internacionalização 198.953 FEDER 89.529

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001490
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CHAFARIZ COMERCIAL - COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA Internacionalização - Chafariz 553.205 FEDER 248.942

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001467
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ENCOSTAS DO ALQUEVA - 
PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS, S.A. Vinhos d´Alqueva 240.600 FEDER 108.270

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0853-FEDER-001987
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

KMED EUROPA - SERVIÇOS 
EXTERNOS DE SEGURANÇA, HIGIENE 
E SAÚDE NO TRABALHO, LDA Qualificar Capacitar e Crescer 289.320 FEDER 130.194

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001989
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CARLOS V. REBELO, LDA.

Internacionalizar para crescer, adotando inovadoras ferramentas de 
marketing e promovendo a qualidade total da empresa 375.879 FEDER 169.145

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-003295
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RIBARENT, LDA Business Plan - Ribarent 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-001636
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TRIGNOLÁXIA, S.A.

Reforço da capacitação empresarial através da aposta em fatores imateriais 
da competitividade, com vista a potenciar o aumento da sua competitividade, 
flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado 90.128 FEDER 40.558

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001669
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOCIEDADE AGRICOLA HERDADE 
DOS LAGOS LDA Vinho e azeites biológicos do Alentejo 284.722 FEDER 128.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-009590
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAGIKARGUMENT - UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização PALOP 18.500 FEDER 13.875

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002153
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

VERDADE TRANSMONTANA, 
UNIPESSOAL LDA A tasca do zé tuga nas ruas da Europa 307.093 FEDER 138.192

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001449
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALEXANDRINO MATIAS & CA S.A. AMC INTERNACIONALIZAÇÃO 167.958 FEDER 75.581

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001945

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SPT - EMPRESA DE TRABALHO 
TEMPORÁRIO, S.A. SPT - Qualificação 71.130 FEDER 32.008

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002486
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GUIMAFLUXO - CONSULTORIA DE 
GESTÃO, UNIPESSOAL LDA Exploração do mercado moçambicano 124.026 FEDER 55.812

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002119
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PHAZPLAS - INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICO, S.A. Objectivo 2019: 8 milhões 1.899.955 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001723
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SEARCHINGESSENCE - LDA Capacitação do processo de internacionalização 171.863 FEDER 77.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001460
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME PAULO LAUREANO, VINUS LDA Paulo Laureano Vinus 474.400 FEDER 213.480

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002388
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SYSVALUE - CONSULTORIA, 
INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA EM 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A. SysValue Qual 306.500 FEDER 137.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001842
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SFERAMED - MEDICAL SUPPLIER LDA Projeto de Internacionalização da SFERAMED 558.516 FEDER 251.332

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002676
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GALVÃO & NORONHA, LDA KAFFA - A qualidade de um saber no mercado internacional 767.431 FEDER 345.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002512

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PAUL STRICKER, S.A. Paul Stricker 2017 ? Plano de Internacionalização 1.115.188 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001795
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) COLQUIDA, LDA XISTO2020 131.758 FEDER 59.291

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001210
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FRAGOSO & FILHOS LDA

Reforço da capacitação estratégica e competitiva empresa através da 
inovação oganizacional e gestão e de Marketing 114.551 FEDER 51.548

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-003344
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

ARALAB - EQUIPAMENTOS DE 
LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA 
GERAL LDA ClimTestE+ .: New generation of energy efficient climatic chambers 555.915 FEDER 313.199

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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POCI-01-0247-FEDER-003398

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-
ALIMENTAR, S.A.

ENROBEE .: Tecnologia para impermeabilização de componentes de alimentos 
com vista à sua incorporação em matrizes alimentares de base hidrofílica 366.653 FEDER 227.212

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-002593
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMANCIO & FILHOS LDA Qualificação e capacitação organizacional 46.286 FEDER 20.829

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002085

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A.T.B.-ACABAMENTOS TÊXTEIS DE 
BARCELOS LDA ATB- Inovar com novos desafios: Internacionalização 348.549 FEDER 156.847

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002173
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PURE COTTON LDA Pure Cotton Internacionalização 144.770 FEDER 65.147

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002189
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TTS - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE 
DISTRIBUIÇÃO, LDA TTS GTM2020 | GO TO MARKET2020 207.680 FEDER 93.456

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-001735
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ALENTEJO EXCLUSIVE, LDA ALENTEJO EXCLUSIVE 20.000 FEDER 15.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001829
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS VALENTES LDA Projeto de Qualificação da IRVA 167.735 FEDER 75.481

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001707
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DUNE BLEUE - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS 
LDA DUNE BLEUE WORLDWIDE 15´ 242.243 FEDER 109.009

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001951
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ONSOCKS, S.A. Prospeção de mercados e implementação da marca. 332.655 FEDER 149.695

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001731
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DIVAYNE, LDA Objectivo 1,5 mihões 327.344 FEDER 147.305

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002554
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FIVECORP, S.A. Internacionalização da FIVECORP 1.030.638 FEDER 463.787

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001717
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOHM - OPERADOR LOGISTICO LDA Qualificação da empresa DOHM 283.664 FEDER 127.649

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002559

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TMF MÁQUINAS, LDA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TMF 2015/2017 56.620 FEDER 25.479

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002553
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOAQUIM AUGUSTO COSTA PEREIRA 
& FILHOS LDA

Qualificação e capacitação ao nivel organizativo e Marketing, com ações de 
prospeção e captação de clientes, participação em feiras, economia digital e 
marketing internacional 135.000 FEDER 60.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001562
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TALENT CAPITAL- TECNOLOGIAS DE 
VENDA, LDA Projeto de Internacionalização da TALENT 437.290 FEDER 196.781

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001174
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TORMAXIMOS LDA

Reforço de competências ao nível do controlo e gestão qualidade e 
desenho/projeto 85.261 FEDER 38.367

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001329
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIVILUX-DIVISÃO DE ESPAÇO LDA

Projecto de aumento das capacidades produtivas com através do 
desenvolvimento de novos produtos e serviços para completação da presença 
na cadeia de valor e sustentação da presença internacional 413.342 FEDER 186.004

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001515
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INNOVATION MAKERS - SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA EM INOVAÇÃO , 
LDA

Diversificação de mercados geográficos e clientes da empresa da Innovation 
Makers 790.910 FEDER 355.910

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001716

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SANDRE NATA, LDA Internacionalização para 5 mercados 247.450 FEDER 111.352

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002013
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GO THE DISTANCE, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização da atividade da GO THE DISTANCE 372.750 FEDER 167.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-002316

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TEKEVER ASDS, LDA KRoTEK - Kaizen  Runs on TEKEVER 241.356 FEDER 108.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002520
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ZUVI NOVA, S.A. Internacionalização da Zuvi Nova 445.400 FEDER 200.430

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001444
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ANKIX SYSTEMS, LDA Internacionalização da Ankix 171.650 FEDER 77.243

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001209

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

OLITREM-INDÚSTRIA DE 
REFRIGERAÇÃO, S.A.

Reforço da capacitação da empresa para a Internacionalização, por via da 
valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando obter uma 
maior orientação para os mercados externos e increm 224.034 FEDER 100.815

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100208
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LUIS PAULO PEREIRA REIS                                                                                                                                         

Aquisição de equipamento para tratamento de madeiras infetadas com 
térmitas 2.509 FEDER 1.129

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001704
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FASTSTEEL LDA

Internacionalização da empresa para novos mercados e segmentos de 
aglomeração e elevado potencial 123.519 FEDER 55.584

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001738
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ROOTS OF CONNECTION LDA

Criação de empresa exportadora e ligada as TIC, á economia digital, criação de 
marcas, inovação em marketing e organizacional  e com produtos inovadores. 164.128 FEDER 73.857

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002193
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JUSTBIT, SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E GESTÃO 
INDUSTRIAL LDA JUSTBIT - Performing Technology 71.265 FEDER 32.069

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002592
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JUSTBIT, SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E GESTÃO 
INDUSTRIAL LDA JUSTBIT ? The Next Step 35.360 FEDER 15.912

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001692
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BRAGMAIA - SOCIEDADE 
TRANSFORMAÇÃO DE FERRO S.A.

Internacionalização de pisos técnicos com desenvolvimento e produção 
interna. 605.842 FEDER 272.629

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001609

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, 
S.A. Potenciar e desenvolver a qualificação da Triangle?s 186.011 FEDER 83.705

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002035
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAREMI - TÉCNICA DE MONTAGENS 
INDUSTRIAIS DO NORTE, LDA Faremi - Qualificação 103.998 FEDER 46.799

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002034
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FAREMI - TÉCNICA DE MONTAGENS 
INDUSTRIAIS DO NORTE, LDA Faremi - Internacionalização 146.100 FEDER 65.745

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002214
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FASINCO - FÁBRICA DE 
INTERRUPTORES E COMUTADORES 
ELÉCTRICOS S.A.

Incremento da competitividade na Fasinco, S.A. através do lançamento de um 
novo produto. 68.825 FEDER 30.971

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001385
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EDIPRINTER - SOLUÇÕES DE 
INFORMÁTICA, RECICLAGEM E 
COMUNICAÇÃO LDA Internacionalização da EDIPRINTER 155.475 FEDER 69.964

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002609

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VALINOX - INDÚSTRIAS 
METALOMECÂNICAS, S.A. Qualify Valinox 186.577 FEDER 83.959

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003506

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação FABRICA DE CALÇADO SOZE, S.A.

FashionCognizantManufacturing ? FASCOM .: Resposta rápida às tendências e 
preferências dos consumidores para artigos de moda, através da análise da 
interação e sensorização de lojas e desenvolvimento 721.200 FEDER 519.367

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-002509
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ÉPOCA GOLD - MOBILIÁRIO 
INTERNACIONAL, S.A. Reforço da Estratégia de Internacionalização 980.058 FEDER 441.026

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001149

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

I 2 S-INFORMATICA,SISTEMAS E 
SERVIÇOS S.A. Expansão e intensificação da atividade internacional da I2S 501.020 FEDER 225.459

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002411
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SERISTYLU - MOBILIÁRIO 
DECORATIVO, LDA SERISTYLU - QUALIFICAR PARA COMPETIR 54.956 FEDER 24.730

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-001931

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto IPBRICK, S.A. Objectivo: 4,7 milhões e EUA 274.416 FEDER 123.487

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002032
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BLUECORNER LDA

Portugal Top: Escala internacional na promoção e exportação de produtos 
portugueses de excelência 115.047 FEDER 51.771

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001606
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LUIS AZEVEDO & FILHOS, S.A. Luís Azevedo Internacional 234.095 FEDER 105.343

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001690
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JACOLI - TRADING & CONSULTING, 
UNIPESSOAL LDA JACOLI - Qualificação para os Mercados Externos 34.373 FEDER 15.468

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001725

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto A. FERREIRA & FILHOS, S.A. Objectivo 4,5 milhões 354.153 FEDER 159.369

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002027
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SCORECODE - TÊXTEIS, S.A. Projeto Qualificação da SCORECODE / SCOOP 146.336 FEDER 65.851

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002441

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FRANCISCO VAZ DA COSTA 
MARQUES, FILHOS & CA S.A. Bovi® & Vaz da Costa®: Reforço da presença no mercado internacional 261.362 FEDER 117.613

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001475
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BARBOSA & MOREIRA - 
SOLDADURAS TÉCNICAS PARA 
MOLDES E ALUMÍNIOS LDA

Expansão da atividade, participação em feira internacional e conquista de 
novos mercados externos, economia digital, marketing internacional, 
certificação e novos métodos organizacionais 224.748 FEDER 101.136

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001652
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MERECER O MELHOR UNIPESSOAL 
LDA

Reforço da sua capacidade exportadora para mercados externos,participação 
em feira internacional, introdução na economia digital, marketing 
internacional, novos métodos organizacionais, certificação p 127.270 FEDER 57.272

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001179

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CÁCIO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO 
S.A.

Internacionalização- Dinamização e Consolidação de Mercados Internacionais, 
Estudos de mercado, Design e Desenvolvimento de novas linhas de 
mobiliário.Também investimentos num novo site e contratação 707.198 FEDER 318.239

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001693
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FARIMÓVEL - INDÚSTRIA DE 
MOBILIÁRIO LDA

Dinamização e expansão de mercados externos, através da realização de 
feiras internacionais, desenvolvimento de novos produtos para novo 
segmento de mercado,realização de catálogos dos novos produtos 385.846 FEDER 173.631

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001313
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, 
GESTÃO E EQUIPAMENTOS LDA Internacionalização de Soluções Próprias de People Access 358.858 FEDER 161.486

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003393

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação AMORIM ISOLAMENTOS, S.A.

greenURBANLIVING .: Sistemas multifuncionais baseados em aglomerado de 
cortiça expandida para a construção de coberturas verdes e fachadas vivas 411.622 FEDER 259.772

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0752-FEDER-001163
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME TFV - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. Internacionalização da TFV - Sistemas Informáticos 469.781 FEDER 211.401

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001185
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

VEGA-AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO INTERNACIONAL, 
LIMITADA VEGA Internacionalização 210.138 FEDER 94.562

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-001314
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

HIGH SKILLS - FORMAÇÃO E 
CONSULTORIA, LDA Projeto de Qualificação - HIGH SKILLS 87.444 FEDER 39.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001810

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VALÉRIUS - TEXTEIS, S.A. FASHION PALETTE 577.950 FEDER 260.078

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001805

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto VALÉRIUS - TEXTEIS, S.A. FASHION PALETTE 701.187 FEDER 315.534

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001888
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MIGUEL SOUSA CONFECÇÕES - 
UNIPESSOAL LDA MSC - A Alta Costura inspirada na cultura do Cávado 155.000 FEDER 69.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002415
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BRATÉCNICA - RECLAMOS 
LUMINOSOS LDA Projeto XXI - Apostar na Inovação 98.584 FEDER 44.363

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-001591
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PEAKIT LDA Qualificação Interna da Empresa e Inclusão de Fatores de Competitividade 108.679 FEDER 48.905

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001227
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WAVEFORM - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA Internacionalização do TWIG 198.508 FEDER 89.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002542
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MIN HUND, LDA Internacionalização da Min Hund 61.840 FEDER 27.828

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001618
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOBASI ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS E 
BRONZES, S.A. Internacionalização e Inovação de Marketing 236.803 FEDER 106.561

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001517
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SULNOR-INDUSTRIA 
METALOMECANICA LDA Conceção, certificação e registo de nova coleção de Luminárias LED 55.190 FEDER 24.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001286
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IMPLASYSTEM - IMPLANTOLOGY 
SYSTEMS, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
Implantes Dentários e Componentes Protéticos, apostando em fatores 
dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais inovad 198.125 FEDER 89.156

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002186
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CABLOTEC,CABLAGENS E SISTEMAS 
LDA Projeto de Qualificação da CABLOTEC 114.110 FEDER 51.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003279

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

HIGHER FUNCTIONS - SISTEMAS 
INFORMÁTICOS INTELIGENTES, LDA ASSET .: Assistência Inteligente para Todos em Toda a Parte 996.605 FEDER 486.071

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-002561
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SGCOIN, S.A. ISEN - Innovative Solutions for Electrical Networks 90.118 FEDER 40.553

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002226
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WEADD LDA

BICAS- Internacionalização pela Inovação, Desenvolvimento, Design e 
Engenharia de Produto 163.535 FEDER 73.591

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003470

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação X AERO SYSTEMS, S.A.

XAeroStructures II .: XAeroStructures II - Optimização e desenvolvimento de 
aero-estruturas de UAV para aplicação civil 1.432.495 FEDER 1.000.777

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-002770
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DIKAMAR - INDÚSTRIA DE 
PROTECÇÃO DE CALÇADO S.A.

INTENSIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO COM APOSTA 
EM NOVOS MERCADOS COM UMA OFERTA DIFERENCIADORA, REFORÇO DA 
FUNÇÃO COMERCIAL E DE MARKETING 207.730 FEDER 93.479

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002015
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VONTADE PERFEITA LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO UNISSIMA 306.455 FEDER 137.905

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001158

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ERNESTO MORGADO, S.A. Da Excelência na Execução à Excelência  Na Gestão & Biosegurança 80.867 FEDER 36.390

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001983
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOSE SILVA VIEIRA RUIVO LDA Projeto de internacionalização da JSVR 87.514 FEDER 39.381

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001137
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HEARTGENETICS GENETICS AND 
BIOTECHNOLOGY, S.A. Forward2Future 139.800 FEDER 62.910

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002414
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ATOMIZE SOFTWARE, LDA Internacionalização da Atomize Software 237.405 FEDER 106.832

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002250
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

ARALAB - EQUIPAMENTOS DE 
LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA 
GERAL LDA AralabIn 455.406 FEDER 204.933

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002068
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PROCIFISC - ENGENHARIA E 
CONSULTADORIA, LDA PROCIFISC - Inovar para Crescer no Mercado Externo 210.588 FEDER 94.764

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002018
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

APC - INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LDA APC- AMAZING PRODUCT CAREER 116.951 FEDER 52.628

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-002483
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LATINO-CONFECÇÕES LDA LatinoGroup_Consolidação 2020 - Qualificação Internacional 115.042 FEDER 51.769

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002492
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LATINO-CONFECÇÕES LDA LatinoGroup_Consolidação 2020-Aumento da Competência Internacional 132.350 FEDER 59.558

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001222

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CACHAPUZ - EQUIPAMENTOS PARA 
PESAGEM LDA

Fomento da competitividade empresarial por via do reforço de capacidades 
de gestão, desmaterialização de processos e aposta na certificação. 113.717 FEDER 51.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002469

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A. Construgomes on road 363.055 FEDER 163.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002475

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A. Construgomes qualificada e internacionalizada 203.103 FEDER 91.396

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002329
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LEUK SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA Qualificação da marca Leuk 71.555 FEDER 32.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002422
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AGE 2 PLAY - CONCEPÇÃO DE 
MOBILIÁRIO URBANO E INFANTIL, 
LDA

No âmbito deste projeto, que apresenta como principal objetivo a 
implementação de metodologias estratégicas para reforço da 
internacionalização, a Age 2 Play pretende posicionar-se no mercado, de uma 172.115 FEDER 77.452

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002575

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CARNES MEIRELES DO MINHO, S.A. Reforço das capacidades de gestão e de marketing da Carnes Meireles 650.848 FEDER 292.882

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001760
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME FILOMENA SOARES & SANTOS LDA Reforço da Internacionalização da Galeria Filomena Soares 493.677 FEDER 222.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001436
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WINRESOURCES, LDA

Dinamização do Mundo Rural - A experiência de Portugal no continente 
Africano 353.625 FEDER 159.131

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001447
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DOMINGOS SILVA & CUNHA LDA

Qualificação dos processos internos, criação de novas competências e 
abordagem a novos mercados 89.233 FEDER 40.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001469

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ARC - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO 
S.A.

Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design e 
desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados, registo dos 
mesmos, realização de catálogos, participação em Feiras intern 432.858 FEDER 194.786

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002513
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LBM - CARPINTARIAS, LDA Expansão da atividade para mercados externos 121.338 FEDER 54.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002703
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PINHO,RODRIGUES & CA LDA Internacionalizaçao 511.575 FEDER 230.209

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001884

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CONFECÇÕES BUGALHOS LDA Projeto de Internacionalização da Cotton Brothers 411.125 FEDER 185.006

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001849
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INTERACTIVE TOUCH, LDA KICKOFF@INTERACTIVETOUCH 159.915 FEDER 71.962

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001594
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALDA - TÊXTEIS LDA

Disseminação das marcas próprias ? ?Terre de Coton? e ?Les Enfants de Terre 
de Coton? 268.055 FEDER 120.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001862
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME PERFORMANCE SALES, LDA PERFORMANCE SALES - Um plano de internacionalização 239.138 FEDER 107.612

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001966
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SITEMASTER LDA Estratégia de Internacionalização para os PALOPs 70.918 FEDER 31.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001959
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CIANOAQUARIUM, LDA Capacitação da Cianoaquarium para os novos mercados internacionais 225.286 FEDER 101.379

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-001828

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JÓIA DA EUROPA UNIPESSOAL LDA JÓIA DA EUROPA - QUALIFICAÇÃO 32.345 FEDER 14.555

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002195
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ECOSTEEL, LDA

Internacionalização da Ecosteel através da promoção internacional da marca 
Otimah! 236.869 FEDER 106.591

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001549
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GONFRIO - INDÚSTRIA DE FRIO S.A.

Modernização nos processos e aperfeiçoamento tecnológico para potenciar a 
competitividade e presença ativa nos mercados externos 211.700 FEDER 95.265

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001708

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BÉBÉCAR - UTILIDADES PARA 
CRIANÇA, S.A. Consolidação do processo de internacionalização da BÉBÉCAR. 1.126.517 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003385
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) PICTONIO LDA U.MAKE.ID 315.226 FEDER 232.283

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-002308

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PORCEL - INDUSTRIA PORTUGUESA 
DE PORCELANAS S.A. Afirmação da Porcel nos Mercados Internacionais 396.338 FEDER 178.352

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002121
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MICROIO - SERVIÇOS DE 
ELECTRÓNICA LDA Internacionalização do SIGE WEB e Unicard Business para Brasil, México e UK 207.786 FEDER 93.504

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002739

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TENSAI INDÚSTRIA, S.A.

TENSAIDI ? consolidação do posicionamento internacional através do 
aumento da qualificação empresarial em domínios imateriais 505.846 FEDER 227.631

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002754

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TENSAI INDÚSTRIA, S.A.

TENSAIDI ? consolidação do posicionamento internacional através do 
desenvolvimento de ações de internacionalização 359.583 FEDER 161.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003179

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

REVIGRES-INDUSTRIA DE 
REVESTIMENTOS DE GRES LDA

Revi Clean Facade .: Desenvolvimento de um sistema de revestimento com 
elementos cerâmicos auto drenantes para fachadas 498.875 FEDER 312.874

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-002610

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto RAMALHOS S.A.

Projeto de Consolidação da Atividade Comercial da Ramalhos no Âmbito 
Internacional 616.698 FEDER 277.514

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001321

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ALMAS S.A. Aposta em alções de Marketing para o reforço internacional da Almas 353.644 FEDER 159.140

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001403

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUTURETE-INDÚSTRIA DE 
MÁQUINAS DE CAFÉ LDA

Reestruturação total da empresa ao nivel organizacional e de gestão e aposta 
na inovação de Marketing 353.621 FEDER 159.129

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001982
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BIOTA - ESTUDOS E DIVULGAÇÃO EM 
AMBIENTE LDA Projecto de Internacionalização da Biota 532.705 FEDER 239.717

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001274
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DOINN, LDA DOINN WORLDWIDE 225.155 FEDER 101.320

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001868

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AZEOL - SOCIEDADE DE AZEITES E 
ÓLEOS DA ESTREMADURA, S.A. Consolidação da Posição da Azeol nos Mercados Internacionais 637.224 FEDER 286.751

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001642

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLDEGAMA - MOLDES TÉCNICOS, 
S.A. DifGlobal 2015 323.793 FEDER 145.707

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001147
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AMITRÓNICA - INDÚSTRIA 
ELECTRÓNICA AMIENSE, LIMITADA

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de 
competitividade para consolidação da presença ativa da AMITRÓNICA no 
mercado global 170.401 FEDER 76.681

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001168
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ESTILO NOTÁVEL, LDA Lançamento e Internacionalização de Linha de Mobiliário de Luxo INSANE® 923.882 FEDER 415.747

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001905

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DAMEL-CONFECÇÃO DE VESTUARIO 
LDA Internacionalização da Damel com o novo produto SEAB2 129.680 FEDER 58.356

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-001146
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

WELCOME HOLIDAYS UNIPESSOAL 
LDA Criação de plataforma digital para a Internacionalização 256.243 FEDER 115.309

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001574
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 3DC- INTELLIGENT NATURE, LDA Criação de marca e expansão nos mercados internacionais 235.942 FEDER 106.174

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001605
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO 
DO TERRITÓRIO, LDA MPT - Next Step 65.500 FEDER 29.475

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002278
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SARIMÓVEIS - INDÚSTRIA DE 
MOBILIÁRIO LDA Lançamento de novas linhas de mobiliário, para novos mercados 644.305 FEDER 289.937

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002617
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FINERA - CONFECÇÕES TÊXTEIS LDA Reforço da presença da Finera nos mercados externos 308.750 FEDER 138.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002396
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SÓBRIO & CLÁSSICO UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização da Sóbrio e Clássico 617.903 FEDER 278.056

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001908
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FLUPOL - SURFACE ENGINEERING, 
S.A.

Alargamento de base de clientes internacionais em área de negócio de alta 
tecnologia 267.157 FEDER 120.221

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001851
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TECNODECK - TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS COMPÓSITOS, LDA Diversificação 221.563 FEDER 99.703

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002682

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ADIRA - METAL FORMING 
SOLUTIONS, S.A. Internacionalização ADIRA 2015 741.730 FEDER 333.779

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001365

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EMBALCER - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE EMBALAGEM LDA

Marca,  processos de logistica, qualidade e informação e sustentabilidade 
ambiental 116.177 FEDER 52.280

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001836
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MOLDIFLEX - INDÚSTRIA DE MOLDES 
E FLEXOGRÁFICOS LDA Flexo - Qualificação para Novos Mercados 180.264 FEDER 81.119

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001938
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BALLET ROSA - CONFECÇÕES, LDA Crescimento Sustentável e Promoção Internacional 441.484 FEDER 198.668

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001695
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JACOLI - TRADING & CONSULTING, 
UNIPESSOAL LDA JACOLI - Plano de Internacionalização 69.588 FEDER 31.315

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001785
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ACLIMPEX LDA ACLIMPEX - Qualificação para Mercados Externos 251.108 FEDER 112.999

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001790
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ACLIMPEX LDA ACLIMPEX - PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 719.650 FEDER 323.843

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002501
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CHETOCORPORATION, S.A.

Internacionalização para  6 novos mercados - Taiwan, EUA, Japão, Noruega, 
Canadá e Alemanha 358.948 FEDER 161.527

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001512
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OFORSEP LDA Sistema de aquecimento Industrial 346.813 FEDER 156.066

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002658
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ELIPEC, AGRUPAMENTO DE 
PRODUTORES DE PECUARIA S.A. Abertura de novos mercados e presença online 93.073 FEDER 41.883

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002567
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FACTOR CHAVE - DESIGN, 
COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA FactorChave 2020 281.423 FEDER 126.640

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001081
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME OTOARQ LDA Internacionalização OTOARQ 174.351 FEDER 78.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0853-FEDER-001844
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SFERAMED - MEDICAL SUPPLIER LDA Projeto de Qualificação da SFERAMED 199.745 FEDER 89.885

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001477

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TINTEX - TEXTILES, S.A. High Tech Fabrics by Tintex - Internacionalização 282.692 FEDER 127.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001476

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TINTEX - TEXTILES, S.A. High Tech fabrics by Tintex -Qualificação 280.920 FEDER 126.414

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-002814

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

BOSCH CAR MULTIMEDIA 
PORTUGAL, S.A. iFACTORY .: Novas Capacidades de Industrialização 19.833.431 FEDER 11.617.445

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001757
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BONGREEN - CONSULTORIA, 
FORMAÇÃO E ARQUITECTURA, LDA BonGREEN project2goOut 158.888 FEDER 71.499

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002337
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EUROSAP - COSMÉTICA S.A. Qualificação da Eurosap 38.581 FEDER 17.361

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002150
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME TOURISMFORALL UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Actividade da Empresa 138.810 FEDER 62.465

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002697

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SIVAL-GESSOS ESPECIAIS LDA Expansão da Actividade Internacional da Sival Gessos 417.768 FEDER 187.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002322

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES 
LDA

Expansão e reforço do posicionamento da empresa no contexto internacional 
e integração de tecnologia no acompanhamento comercial 403.980 FEDER 181.791

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001487
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BLEACH DESIGN UNIPESSOAL LDA Activação marcas/empresas Internacionais 384.263 FEDER 172.918

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003431

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

BSIM2 - BIOMOLECULAR 
SIMULATIONS LDA

NEUROTERA .: Para a introdução no mercado de novos agentes terapêuticos 
contra co-morbilidades oculares e cerebrais associadas à Paramiloidose 1.136.327 FEDER 890.574

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-002392
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CROSSING ANSWERS LDA

Expansão e Posicionamento em mercados externos, via exportação. 
Consolidação da ação no mercado via prospeção e marketing digital 72.011 FEDER 32.405

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003477

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MOLIPOREX - MOLDES 
PORTUGUESES, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO S.A. LaTCh II .: Lightweight Thermoplastic Composites II 1.281.911 FEDER 810.473

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-002540

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

REPNUNMAR - LOGÍSTICA E 
TRÂNSITOS LDA RepQualifica 638.034 FEDER 287.115

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001225
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

DDS - INFORMÁTICA, PROJECTOS E 
DESENVOLVIMENTO LDA Projeto de Internacionalização da DDS 365.105 FEDER 164.297

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002693
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) RIPÓRTICO - ENGENHARIA LDA

Expansão do Mercado Internacional pela via de estratégias comunicacionais - 
abertura a novos Horizontes 753.048 FEDER 338.872

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001919
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

APC - INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LDA APC- AMAZING PRODUCT CAREER 134.153 FEDER 60.369

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002314

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PEDROSA & RODRIGUES , S.A. Inovar, Especializar  para Crescer 359.916 FEDER 161.962

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001142

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ACATEL - ACABAMENTOS TÊXTEIS 
S.A. Sustainability Colours 307.933 FEDER 138.570

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001597

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CARVEMA TEXTIL LDA Carvema 2018 190.846 FEDER 85.880

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-002089
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PEEK HEALTH, S.A. PEEKMED 164.913 FEDER 74.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-001380
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME HELDER & MARTINS LDA Projeto de Qualificação - HELDER & MARTINS 41.650 FEDER 18.743

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001855

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ISOLMONDEGO - INSTALAÇÃO 
FORNOS INDUSTRIAIS S.A. Alargamento posição internacional 90.787 FEDER 40.854

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002497
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

VERSATILE - REPRESENTAÇÃO DE 
ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA LDA

Implementação de Inovação tecnológica, de marketing, organizacional e 
comercial com o objetivo de desenvolvimento de um novo portfólio de 
expositores para ponto de venda e expansão de canais de distri 68.831 FEDER 30.974

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001775
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas METALOVILELA LDA Reforço da Estratégia de Internacionalização, penetração em novos mercados 153.545 FEDER 69.095

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001239

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

GUALTORRES - INDÚSTRIA E DESIGN, 
MOBILIÁRIO, LDA

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados Externos, 
através da realização de feiras internacionais, estudos de mercado, realização 
de Catálogos e constantes visitas de prospeção de Me 348.079 FEDER 156.635

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001825
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CENTRAL TIME, LDA Criação de unidade de mobiliário transformável para mercado de exportação 387.348 FEDER 174.307

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001996
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

B2CLOUD - DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES CLOUD, S.A. Izum World Rise 548.963 FEDER 247.033

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001564
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AMBIESTUDOS - ENSAIOS E 
ANÁLISES AMBIENTAIS LDA Extensão do Mercado da Ambiestudos 189.310 FEDER 85.189

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002562
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CSIDE - SOLUÇÕES INTELIGENTES, 
S.A. Internacionalização CSide 2018 256.455 FEDER 115.405

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002069
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

QUINTA DA BOEIRA - ARTE E 
CULTURA LDA Internacionalização da Quinta da Boeira 702.501 FEDER 316.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003446
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

OPTIMIZER - SERVIÇOS E 
CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA

QVida+ .: Estimação Contínua de Qualidade de Vida para Auxílio Eficaz à 
Decisão Clínica 930.669 FEDER 675.227

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001877
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GELGAIA - SOCIEDADE COMERCIAL 
DE EQUIPAMENTOS, LDA

Internacionalização do negócio para mercados internacionais estratégicos, 
com vista ao crescimento sustentado da Gelgaia 250.997 FEDER 112.949

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001922

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto OITO EM PONTO, S.A. OITOEMPONTO TRANSVERSE 105.747 FEDER 47.586

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001638
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EMPATIAS - DECORAÇÃO DE 
INTERIORES LDA

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho e 
reforço das capacidades de gestão ao longo de todo o processo de negócio da 
empresa através do desenvolvimento e implementa 127.604 FEDER 57.422

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002436

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MASALESTOFOS, LDA MASALESTOFOS - Capacitação para a diversificação no mercado interncional 246.321 FEDER 110.845

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003310

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação AMORIM & IRMÃOS, S.A.

CorkPlus .: Contribuição das rolhas de cortiça para as propriedades químicas e 
sensoriais de vinho engarrafado 1.203.662 FEDER 718.871

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001986
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BARBOFLEX - TUBOS FLEXÍVEIS E 
TERMINAIS LDA INTERNACIONALIZAÇÃO 210.879 FEDER 94.895

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001895
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BIGPORT - COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PARA O LAR LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÕ DA BIGPORT 2015/2017 120.038 FEDER 54.017

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002495
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GRANDE PORTO - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÕ DA GRANDE PORTO 2015/2017 158.153 FEDER 71.169

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-002298

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS 
INDUSTRIAIS S.A.

Promover a eficiência operacional com recurso às novas tecnologias, 
informatizando toda a sua estrutura organizacional. Minimizar o impacto 
ambiental que a sua atividade gera. 228.915 FEDER 103.012

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001816
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TSWATERJET LDA QUALIFICA TSW 87.009 FEDER 39.154

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001153
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOBIOMASSA, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionalização 456.214 FEDER 205.296

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001148
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SOBIOMASSA, UNIPESSOAL LDA

Implementação, com vista à certificação de um Sistema Integrado de Gestão 
de Qualidade, Segurança e Saúde 44.430 FEDER 19.994

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001991
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

AMAZING WORLD PUBLICIDADE E 
MARKETING UNIPESSOAL LDA Extensão de mercado da Amazing Factory 203.104 FEDER 91.397

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001952

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HERDADE DA MALHADINHA NOVA - 
SOCIEDADE AGRICOLA E TURISTICA 
S.A. + Mercados+ Vendas Internacionais 315.721 FEDER 142.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001749

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MULTILEM - DESIGN E CONSTRUÇÃO 
DE ESPAÇOS, S.A.

Incremento da capacitação da empresa para a Internacionalização, por via da 
valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando obter uma 
maior orientação para os mercados externos e ref 313.360 FEDER 141.012

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-002752
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado LIVTC PORTUGAL LDA

Aumentar o volume de negócios através do reforço da presença no Reino 
Unido e entrada na Alemanha 263.612 FEDER 118.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002489
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JULIPEDRA-INDUSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO DE MARMORES, 
LDA. Internacionalização Julipedra 262.055 FEDER 117.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001662
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GREEN WORLD, LDA Exploração de Mercados Externos 259.591 FEDER 116.816

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100200
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE 
TERCEIRENSE DE MÁQUINAS E 
ACESSÓRIOS S.A. Modernização - Sotermáquinas S.A. 179.299 FEDER 98.924

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001834

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NEUTROPLAST - INDÚSTRIA DE 
EMBALAGENS PLÁSTICAS S.A. Dinamização do mercado internacional 328.710 FEDER 147.920

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-001563
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME D.L.B. - TRANSPORTES LDA Qual DLB 96.719 FEDER 43.523

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001655

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ISOLAGO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, 
S.A.

ISOEXPORT - Fortalecimento e expansão de exportações de concentrados de 
plástico 849.523 FEDER 382.285

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002243

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS, 
S.A. Qualificação Heliflex - Diferenciação através da Inovação de Processos 128.089 FEDER 57.640

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002487

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MIRANDA & IRMÃO LDA

Exploração de novos mercados internacionais (EUA e mercado nórdico), 
suportados numa nova oferta de mercado, nova estratégia de marketing 
internacional e desenvolvimento organizacional 1.003.166 FEDER 451.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001167
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARPIDEIA - UNIPESSOAL LDA Internacionalização da capacidade criativa, design e produção da CARPIDEIA 787.357 FEDER 354.311

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001744

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PIUBELE-CONFECÇÕES,INDUSTRIA E 
COMERCIO S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO PB 2015/2017 205.100 FEDER 92.295

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001878

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LONGRATEX-FABRICA DE 
CONFECÇÕES LDA Internacionalização da Marca Patachou 704.848 FEDER 317.182

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000986
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BORDA DE ÁGUA, BRAND 
COMMUNICATION, UNIPESSOAL LDA Expansão internacional da empresa Wolt 156.630 FEDER 70.484

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 263

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-02-0752-FEDER-002751
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INTER-ESTORE-INDUSTRIA DE 
ESTORES LDA Projecto de Diversificação e Internacionalização 127.449 FEDER 57.352

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001171
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VASCO EMANUEL, LDA

Alargemento de mercados, dinamização de pontos de vendas e promoção 
internacional 249.215 FEDER 112.147

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-006397
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

Demonstrador PEDDIR .: Demonstrador do projeto PEDDIR - PEsagem 
Dinâmica e Deteção de Irregularidades dos Rodados 416.877 FEDER 274.195

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-002040

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SISINT - SUPERVISÃO, 
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GESTÃO DE REDES DE ENERGIA LDA SISINT QUALIFICAÇÃO 246.342 FEDER 110.854

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002650
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CSIDE - SOLUÇÕES INTELIGENTES, 
S.A. Qualificação CSide 2018 122.520 FEDER 55.134

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001867
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

"ALABAMA, INDÚSTRIA DE 
CALÇADO, S. A." ALABAMA INTERNACIONALIZAÇÃO 2015-2017 129.498 FEDER 58.274

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002283

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MANUEL FERNANDO AZEVEDO S.A. Capacitação Internacional da MFA rumo ao Futuro 309.477 FEDER 139.265

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001397
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FÁTIMA SILVA & XARÁ, LDA

Criação e Internacionalização de um novo produto das Marcas Arax Gazzo e 
Xaritos 604.511 FEDER 272.030

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002611

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TRANSMAIA - TRANSPORTES LDA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TRANSMAIA 2015/2017 322.540 FEDER 145.143

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-001201
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, 
GESTÃO E EQUIPAMENTOS LDA Qualificação de Soluções Próprias de People Access 140.104 FEDER 63.047

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001658
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME BYCLOSURE, S.A. EASY EASY APPS 226.945 FEDER 102.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001044

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JORGE GOMES & IRMÃO S.A.

Marketing e Qualificação para a internacionalização e desenvolvimento da 
Gomarte 798.820 FEDER 359.469

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002043
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOÃO ANTÓNIO LIMA - MALHAS LDA Internacionalização da JALima 308.550 FEDER 138.848

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002001

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A. PST4World ? Internacionalização da plataforma ProScouting Tool 351.450 FEDER 158.153

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001763
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MALHAS QUEIROGA LDA Reforço competitivo e do posicionamento em mercados externos 338.505 FEDER 152.327

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002197
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

QUANTINFOR - CONSULTORIA 
INFORMÁTICA LDA Expansão internacional da empresa Quantinfor 101.464 FEDER 45.659

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003414

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação GLNMOLDS, S.A. additive.MILLING .: additive.MILLING - Add Milling to Additive Manufacturing 626.817 FEDER 414.170

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-002232
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

E&T - ENGINEERING AND TOOLING 
LDA

InjectMarketing - Internacionalização para a Criação de valor através do 
alargamento da atividade para o fornecimento de peças injetadas para a 
indústria automóvel 136.760 FEDER 61.542

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003266
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

ISA - INTELLIGENT SENSING 
ANYWHERE, S.A.

IMMO .: Smart Oil&Gas Platform - Installation, Monitoring and Multi-
Optimization 383.678 FEDER 215.401

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-001998
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VESAM - ENGENHARIA, S.A. Qualificação do VESAM SIGMA 102.850 FEDER 46.283

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-002194
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CBRA GENOMICS, S.A. International Expansion of the ELSIE System (INEXELSys) 312.826 FEDER 140.772

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001485
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSE GONÇALVES DOS SANTOS & 
FILHOS LDA JGS INTERNACIONALIZAÇÃO 2015/2017 236.252 FEDER 106.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001204

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INACEINOX - INDÚSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS S.A. Inaceinox Qualificação 2015-2017 34.948 FEDER 15.727

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000962

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto GLOBALE RC URNAS LDA Qualificação e Internacionalização de unidade produtiva 293.546 FEDER 132.096

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100194
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DULÇORES - PANIFICAÇÃO E 
DOÇARIA, LDA

INSTALAÇÃO CAFÉ/BAR NO CENTRO DA CALHETA PARA VENDA DIRETA AO 
PÚBLICO DE PRODUTOS FABRICO PRÓPRIO. 14.996 FEDER 7.498

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001667
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA 
COSTA LDA Lançamento de duas marcas de mobiliário inovador, para novos mercados 577.125 FEDER 259.706

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002172
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MTEX - SOLUTIONS , S.A. Novas tecnologias novos mercados 1.287.904 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002213
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PILAR PAIVA DE SOUSA, LDA

Reforço e posicionamento da PPS em novos mercados externos, através da 
inovação. 378.148 FEDER 170.167

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001677

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA & 
SILVA LDA Lançamento de duas marcas de mobiliário inovador, para novos mercados 257.850 FEDER 116.033

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002161

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIGIDELTA INTERNACIONAL - 
IMPORT EXPORT, S.A. Reforço da exportação 1.075.600 FEDER 484.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002367
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BRAND PARTNERS, S.A. VSC2P - uma visão internacional 472.655 FEDER 212.695

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0247-FEDER-003491
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

NGNS - INGENIOUS SOLUTIONS, 
LDA. ATMOS .: ATmosphere MOnitoring System 418.793 FEDER 167.517

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-001497
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PHARDEVELOPMENT TRIALS, LDA Projeto de Internacionalização da Phardevelopment Trials, Lda 79.900 FEDER 35.955

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001316
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) COBERMAT, S.A.

Reforço da capacitação da empresa para a Internacionalização, por via da 
valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando obter uma 
maior orientação para os mercados externos e increm 369.695 FEDER 166.363

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002118
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

COOPERATIVA AGRICOLA DE 
MANGUALDE, CRL

Internacionalização dos produtos da Cooperativa, aposta em campanahs de 
marketing, ações de prospeção e missões inversas 62.179 FEDER 27.980

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001212
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) Y FARMA, UNIPESSOAL LDA Projeto de Internacionalização da YFarma 840.856 FEDER 378.385

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002125
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 5ENSESINFOOD, S.A. Internacionalização da Empresa 5ensesinfood 89.640 FEDER 40.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002571
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RENTASOFT - SISTEMAS 
INTEGRADOS DE SOFTWARE LDA Estratégia 3Is - Internacionalização, Integrada, Inteligente 393.053 FEDER 176.874

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002531
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RISCOS E DIÂMETROS, S.A. Riscos e Diâmetros - Internacionalização 96.150 FEDER 43.268

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002147
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas RULIS - ELÉCTRICA LDA

Crescimento e entrada em novos mercados externos através da 
internacionalização de aerogeradores e cablagens 500.946 FEDER 225.426

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-000988

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DALPER - CUTELARIA E PRODUTOS 
DE MESA S.A.

As Certifificações como promoção organizacional e gestionária potenciando 
fortemente a imagem da empresa à escala global 84.130 FEDER 37.859

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001626
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OPENVISION, LDA Lançamento internacional de dois novos produtos. 383.284 FEDER 172.478

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002128

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VILARTEX-EMPRESA DE MALHAS 
VILARINHO LDA Vilartex Qualificação 2015-2017 131.725 FEDER 59.276

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002139

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VILARTEX-EMPRESA DE MALHAS 
VILARINHO LDA Vilartex Global 2015-2017 263.510 FEDER 118.580

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000959

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INACEINOX - INDÚSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS S.A. InaceInox Internacionalização 2015-2017 129.390 FEDER 58.226

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001917
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA

Implementação e desenvolvimento de uma estratégia, assente num projeto 
de investimento, que visa a qualificação como suporte à internacionalização 
da empresa 129.640 FEDER 58.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001499
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas OFORSEP LDA Sistema de aquecimento industrial 407.525 FEDER 183.386

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002655
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NEOLAR - PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LDA Neolar: Inovação e Qualidade 55.522 FEDER 24.985

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001637

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FABRICA DE TECIDOS DE VILARINHO 
LDA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO FTV 2015/2017 92.756 FEDER 41.740

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002192
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) C&A CHAMA, LDA Internacionalização e afirmação em Mercados Externos 225.337 FEDER 101.402

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001599

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ARTINOX - FÁBRICA METALÚRGICA 
S.A. Projeto de Internacionalização da Artinox 212.541 FEDER 95.643

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002306

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS, 
S.A. Heliflex no mundo e nos mercados de combate 582.850 FEDER 262.283

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002546
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WATGRID, LDA Plano de internacionalização da Watgrid 129.333 FEDER 58.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001758
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLATEIA DE TENDÊNCIA - 
UNIPESSOAL LDA Sofá autoajustável 380.975 FEDER 171.439

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001678
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VALLED, LDA Iluminação publica fotovoltáica 520.135 FEDER 234.061

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002429
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SIILOG - SOCIEDADE DE INOVAÇÃO E 
INTRALOGÍSTICA, LDA

Expansão a Novos Mercados Internacionais com Soluções de Logística 
Inovadoras 596.071 FEDER 268.232

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001641
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LEMORAU-SERRALHARIA MECANICA, 
UNIPESSOAL LDA Lemorau - á conquista do mundo 286.080 FEDER 128.736

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100348
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Brígida Maria Drumonde Loureiro Instalação de clínica médica dentária no centro de Angra do Heroísmo 47.637 FEDER 30.488

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100197
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

INSCO - INSULAR DE 
HIPERMERCADOS S.A. Meu Super - Furnas 77.627 FEDER 31.827

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001653

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ROYAL OBIDOS - PROMOÇÃO E 
GESTÃO IMOBILIÁRIA E TURISTICA 
S.A.

Oferta de produtos turísticos diversificados tendo em vista o incremento da 
competitividade do Royal Óbidos Spa & Golf Resort, apostando em modelos 
empresariais inovadores assentes numa forte aposta d 365.140 FEDER 164.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-001965

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOCÉM - E. D. - FABRICAÇÃO, 
ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO 
DE MOLDES, S.A.

Universal Window for the Client - Reforço da presença/imagem da Socem no 
Mundo 545.000 FEDER 245.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002723
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VALE PARAÍSO - EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS S.A. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 46.500 FEDER 20.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001623

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SUPRIDES XXI LDA Internacionalização da empresa 687.990 FEDER 309.596

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003466

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação RAMIREZ & CA (FILHOS) S.A. FUNCTIONALTUNA .: Desenvolvimento de conservas de atum funcionais 479.274 FEDER 336.403

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-001930
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ESINOW - CONSULTORIA EM 
PROJECTOS INFOTECNOLÓGICOS 
LDA Esinow Crescimento Global 103.006 FEDER 46.353

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001139
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NOGUEIRA FERNANDES LDA Nogueira e Fernandes ? Abordar o mercado internacional 119.891 FEDER 53.951

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002313
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MULTIASSETS, LDA Parcerias para a Frigoria 233.702 FEDER 105.166

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002558

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto COSTA & JANUARIO LDA Costa e Januário, Lda - Capacitação para Internacionalização 366.151 FEDER 164.768

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002648

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SOCIEDADE IRMÃOS MIRANDA S.A. Criação de Marca com Garantia de Fiabilidade de Desempenho 514.249 FEDER 231.412

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001697
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) LUMARCA, S.A.

Internacionalização ancorada na criação de 4 novas marcas que venderá sob 
marca própria 362.815 FEDER 163.267

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002448
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MEDSIMLAB, LDA QualMedSim 97.767 FEDER 43.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001624
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BISELARTE - SOCIEDADE DE VIDROS 
S.A. Internacionalização de novos produtos de conceito de mobiliário de banho 269.531 FEDER 121.289

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000987

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO 
DE MOBILIÁRIO, S.A.

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados Externos, 
através da realização de feiras internacionais, estudos de design e 
desenvolvimento de novos produtos, realização de Catálogos e co 758.424 FEDER 341.291

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002473
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MD SPRINGS, LDA Projeto de Internacionalização MD Springs 63.030 FEDER 28.364

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002123
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TECH4HOME, LDA Projecto de internacionalização da Tech4home 340.393 FEDER 153.177

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000941

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DALPER - CUTELARIA E PRODUTOS 
DE MESA S.A. Aumento do volume de negócios através da aposta na internacionalização 939.015 FEDER 422.557

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000999
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TINKAVE - ACABAMENTOS PONTE DE 
SERVES LDA Marketing ativo para a internacionalização e crescimento da Tinkave 344.160 FEDER 154.872

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002167
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, 
S.A. Sistrade 2015-2017 421.926 FEDER 189.867

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002144

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SISINT - SUPERVISÃO, 
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GESTÃO DE REDES DE ENERGIA LDA INTERNACIONALIZAÇÃO DA SISINT 326.756 FEDER 147.040

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002061
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO 
FINANCEIRA, LDA

Estratégia de Web-Internacionalização do Ensino Superior para Países de 
Língua Portuguesa 616.553 FEDER 277.449

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-001700
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NIEPOORT (VINHOS) S.A. Niepoort Crescimento - Novos vinhos, Novos mercados 1.105.119 FEDER 497.303

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001108
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) M4K, LDA Internacionalização da marca Metro Kids Company 741.334 FEDER 333.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002403
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PORFIC - FUNDIÇÃO INJECTADA DE 
PORTUGAL LDA PORFIC + MERCADOS 156.978 FEDER 70.640

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-000919
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

QUANTINFOR - CONSULTORIA 
INFORMÁTICA LDA Qualificação da empresa Quantinfor para aumento da sua competitividade 98.985 FEDER 44.543

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-001211
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME FROTCOM INTERNATIONAL, LDA Escalabilidade de operações para garantir crescimento 103.150 FEDER 46.418

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001273
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME JETSJ - GEOTECNIA LDA JET SJ - Abordagem internacional a mercados emergentes 156.947 FEDER 70.626

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002685
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

OBSERVIT- TECNOLOGIAS DE VISÃO 
POR COMPUTADOR, S.A. Promoção e valorização do produto PSIM AGORA no mercado global 699.876 FEDER 314.944

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002727
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

MARCOLINO SEBO WINES AND OILS, 
LDA Capacitação para extensão de mercado 237.279 FEDER 106.775

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001463
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

MULTIVISION - CONSULTORIA EM 
TELECOMUNICAÇÕES E 
INFORMÁTICA, LDA WorldWideVision 374.605 FEDER 168.572

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001943

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TEXGOIOS - INDUSTRIA DE 
CONFECÇÕES TÊXTEIS S.A. GIW - Golf Inovation Wear 262.040 FEDER 117.918

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002466

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TORNEIRAS RORIZ, S.A. Difusão da imagem TORNEIRAS RORIZ no palco internacional 670.753 FEDER 301.839

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001843
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NKA - NEW KNOWLEDGE ADVICE 
LDA Internacionalização das soluções NKA para novos mercados 269.625 FEDER 121.331

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002257

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TEXTIL - ANDRÉ AMARAL LDA ECO MUSTIKE 306.565 FEDER 137.954

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001964
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MEAMSTYLE LDA GLOBAL MEAM 308.275 FEDER 138.724

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001975
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COM-PRENSA - IMPRESSÃO TEXTIL 
LDA GLOBAL DIGITAL 266.882 FEDER 120.097

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002296
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, LDA E-Commerce e Automação no Caminho para a Qualificação 181.922 FEDER 81.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001224
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CASTANRESIN - COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A 
CONSTRUÇÃO LDA Projeto de Internacionalização da CASTAN 387.913 FEDER 174.561

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001921
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

INFINITE BUSINESS SOLUTIONS - 
SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA Internacionalização da Infinite 867.555 FEDER 390.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001840

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FOLLOW INSPIRATION, S.A. Qualificação Follow Inspiration 69.706 FEDER 31.368

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001502
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MAGNUM - CARLOS LUCAS, VINHOS 
LDA Internacionalização 231.225 FEDER 104.051

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-002122
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EXPOALUMÍNIOS - INDÚSTRIA E 
EXPOSIÇÃO DE ALUMÍNIOS E FERRO 
LDA

Inovação pela criação de departamento comercial e nova política na 
divulgação de produtos em novos mercados 97.717 FEDER 43.972

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002395
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

I. N. TOURS - VIAGENS E TURISMO 
LDA New Market for Portugal 335.553 FEDER 150.999

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001540
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECSISEL - TECNOLOGIA, SISTEMAS 
ELÉCTRICOS LDA Tecsisel - Incremento na Internacionalização 402.498 FEDER 181.124

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001357
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VENTILÁQUA, S.A. VentilAqua - Internacional 2015-2017 148.800 FEDER 66.960

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002433
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MORENO II - PRODUTOS DE SAÚDE 
LDA Reforço  das capacidades da Moreno II 129.478 FEDER 58.265

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001412
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MORENO II - PRODUTOS DE SAÚDE 
LDA Internacionalização Moreno II 80.908 FEDER 36.409

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001874
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LEADS 4 BUSINESS - DIRECTÓRIOS 
DIGITAIS E WEB MARKETING, LDA PEI (Projeto de Expansão e Internacionalização) 255.940 FEDER 115.173

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000915
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas UNDANDY, LDA Projeto de Internacionalização Undandy 407.055 FEDER 183.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001656
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KEY ENERGY TARGET LDA Projecto de Internacionalização Key Energy Target 314.719 FEDER 141.623

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000918
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TINKAVE - ACABAMENTOS PONTE DE 
SERVES LDA

Implementação de um Sistema de Gestão integrada de Qualidade, Segurança 
e Saúde 59.960 FEDER 26.982

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002362
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TECH4HOME, LDA Projecto de internacionalização da Tech4home 126.510 FEDER 56.930

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001881
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SANBRUSAPATOS - INDÚSTRIA DE 
CALÇADO LDA Extensão do Mercado 266.643 FEDER 119.989

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001928

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ITALBOX - UTILIDADES DOMÉSTICAS 
LDA

Implementação de um plano de prospecção e promoção internacional para 
Extensão de Mercado. 176.563 FEDER 79.453

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001946

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MISTOLIN PROFISSIONAL, S.A. KICKOFF@MPRO_QUALIFICA 130.644 FEDER 58.790

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001915

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MASSISTANCE, LDA QUALIFICA_MASSISTANCE 135.103 FEDER 60.796

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001504
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LIMA & SMITH, LDA INTERNACIONALIZAÇÃO 181.685 FEDER 81.758

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100195
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DBM AZORES - SPORT FISHING AND 
DIVE, LDA Aquisição de embarcação e equipamento de pesca 93.629 FEDER 47.004

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-01-0247-FEDER-003520
Programa Operacional Regional do 
Algarve 01 - Promover a investigação e a inovação regional SPAROS LDA

ALISSA .: Projecto ALISSA ? Alimentação saudável e sustentável para peixes de 
aquacultura 1.178.152 FEDER 868.169

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-002235

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CASA SANTOS LIMA - COMPANHIA 
DAS VINHAS S.A. Consolidação Internacional 436.136 FEDER 196.261

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001445
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LUX INVICTA - TURISMO, CULTURA E 
PATRIMÓNIO, LDA Lux Invicta - Internacionalização 15-17 70.199 FEDER 31.590

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0853-FEDER-001802
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SALA BRANCA, LDA Sala Branca - QualificARTE 158.835 FEDER 71.476

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001812
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SALA BRANCA, LDA Sala Branca - InternacionalizARTE 238.718 FEDER 107.423

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002106
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PASSAGEIROS DO VENTO, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Projecto de Internacionalização da Passageiros do Vento 121.689 FEDER 54.760

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001958
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CARLOS LOUZEIRO, SERVIÇOS DE 
TOPOGRAFIA LDA CL Topografia - Visão Internacional 422.955 FEDER 190.330

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001441
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CAPAVENTURE - EQUIPAMENTOS 
PARA LAZER E TEMPOS LIVRES, LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO CAPAVENTURE 2015/2017 258.020 FEDER 116.109

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001737

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DELLENT CONSULTING, LDA Digital Talents: Qualificar para Internacionalizar 52.837 FEDER 23.777

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002117
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICOS, LDA

Plano Estratégico 2015-2017: Investir na Valorização, Crescimento e 
Internacionalização 666.455 FEDER 299.905

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002560
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TECPAN - TECNOLOGIA E PRODUTOS 
PARA PASTELARIA E PANIFICAÇÃO 
LDA

Desenvolvimento de novos mercados e consolidação de atuais, com 
integração de inovações de marketing e de cariz organizacional 462.407 FEDER 208.083

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001970
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

WESTFIELD TECHNOLOGIES - 
PRODUTOS E TECNOLOGIAS 
INDUSTRIAIS LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional para 
reforço da presença da empresa e sua marca em mercados de elevado valor 
acrescentado, valorizando a oferta nacional. 71.100 FEDER 31.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001971
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas J. M. GONÇALVES - TANOARIA LDA

Internacionalização de novos produtos derivados de I&D e alargamento de 
mercados de atuação 410.596 FEDER 184.768

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002722
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SPIN.WORKS S.A.

EXPRO - PROspeçao de mercados EXternos para a difusão global das 
tecnologias Spin.Works 84.684 FEDER 38.108

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002011
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TOPSVILLE - MALHAS E CONFECÇÕES 
LDA

Internacionalização da Marca RUGA a novos mercados e apresentação de 
nova marca no mercado 760.359 FEDER 342.162

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002378
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A62 - AMENITIES EXCLUSIVOS, S.A. Internacionalização e Diversificação da A62 86.177 FEDER 38.780

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001733
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARGON - COMPONENTES 
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS LDA Expansão e Deversificação de Mercados 323.712 FEDER 145.670

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001870
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARGON - COMPONENTES 
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS LDA Incremento da Capacitação Organizacional 231.245 FEDER 104.060

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002424
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORGAL-ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E 
PUBLICIDADE DE ORLANDO & CA 
LDA Plano de Internacionalização ORGAL2015 - 2017 83.150 FEDER 37.418

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001850
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DOM MIRA LDA

Internacionalização das novas linhas de tecnologia de fusão em novos 
materiais para desenvolvimento de novos produtos 332.601 FEDER 149.671

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002444
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TECNOCANTO - TECNOLOGIA DE 
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA TECNOCANTO [2015-2017] 148.635 FEDER 66.886

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-002265
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE 
S.A. Plano Estratégico 2015-2017: Aposta em novos mercados internacionais 1.990.808 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002340
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PAULO S. ANTUNES, LDA. Emotional and Smart by Paulo Antunes 259.591 FEDER 116.816

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 270

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

NORTE-02-0752-FEDER-002356
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PAULO S. ANTUNES, LDA. Emotional and Smart by Paulo Antunes 375.970 FEDER 169.187

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000910
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FAMILITEX TECELAGEM LDA

Internacionalização com procura de novos mercados e reforço de quota em 
mercados atuais 635.496 FEDER 285.973

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001909
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A.FIUZA & IRMÃO LDA AFI -  FITS INNOVATION 339.667 FEDER 152.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001279
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ORNARE, S.A. ORNARE - Un Scelta di Moda - Qualificação 184.305 FEDER 82.937

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001223
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ORNARE, S.A. ORNARE - Un Scelta di Moda - Internacionalização 387.610 FEDER 174.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000913
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MERCADO DA PEDRA - COMÉRCIO 
DE ROCHAS ORNAMENTAIS LDA

Projecto de industrialização de empresa comercial com vista ao 
desenvolvimento de gama de elementos decorativos para completação da 
oferta de produtos e serviços, posicionamento num segmento de mercad 627.044 FEDER 282.170

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001722
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A. MOREIRA & FILHOS LDA CARPINTARIA MOREIRA - Qualificação para os Mercados Externos 124.015 FEDER 55.807

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002290
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FRONTWAVE - ENGENHARIA E 
CONSULTADORIA, S.A. Fast Forward 104.238 FEDER 46.907

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000906
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME SOCIEDADE AGRÍCOLA D.DINIZ S.A. Vinhos Alentejanos de Origem 465.011 FEDER 209.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-002404
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

TRANSCAMPO II - SOCIEDADE 
IMOBILIÁRIA, LDA Caliço Parque - Expansão - Internacionalização 174.003 FEDER 78.301

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002545

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES 
LDA

Capacitação para a melhoria das capacidades de desenvolvimento de novos 
produtos e aumento da qualidade do produto 501.734 FEDER 225.780

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001627
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DEARTIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DE CERÂMICA ARTÍSTICA LDA Internacionalização de novos produtos em grés com pasta desgaseificada. 247.394 FEDER 111.327

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003503
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - 
ACTIVIDADES AEROESPACIAIS, S.A.

AGVPOSYS .: Automated-Guided-Vehicle with innovative indoor positioning 
system for the factory of the future 855.868 FEDER 627.602

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-001756
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LPS - LOGISTIC, PACKAGING 
SOLUTIONS, S.A. LPS - Plano de Internacionalização 474.695 FEDER 213.613

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001773
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

REG4LIFE REGENERATION 
TECHNOLOGY, S.A. REG4LIFE SA - Qualificação para os Mercados Externos 182.702 FEDER 82.216

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002175
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CONVERDE, S.A. Certificação Problad Europa 1.006.200 FEDER 452.790

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001459
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARLOM - TEXTEIS S.A. CARLOM TÊXTEIS, SA - Qualificação para a Internacionalização 149.049 FEDER 67.072

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001701
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARLOM - TEXTEIS S.A. CARLOM TÊXTEIS, SA - Plano de Internacionalização 81.925 FEDER 36.866

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000907

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAMPOS & CAMPOS, LIMITADA

Aposta em inovadoras e sofisticadas ferramentas de marketing, promovendo 
o crescimento, sucesso e reconhecimento Internacional da Campos & Campos 779.671 FEDER 350.852

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002343
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FREZAMOLDE LDA Vacuum Coating 239.200 FEDER 107.640

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-002354
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FREZAMOLDE LDA Vacuum Coating 134.590 FEDER 60.566

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003485

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. DecorGlass .: Decoration Techniques for the Glass 895.253 FEDER 596.041

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-002527

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FERI & MASI, S.A. Diversificação de Mercados através da inovação de produtos da FERI & MASI 936.661 FEDER 421.498

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002425

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FERNETO - MÁQUINAS E ARTIGOS 
PARA INDÚSTRIA ALIMENTAR S.A.

Internacionalização de novos produtos, linha industrial, para o segmento de 
produção alimentar 687.740 FEDER 309.483

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001267

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.C.RIBEIRO, S.A.

PLANO ESTRATÉGICO DE VALORIZAÇÃO DA POSIÇÃO INTERNACIONAL DA JC 
RIBEIRO 2015-2017 103.150 FEDER 46.418

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002419
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FABRICA DE TINTAS ISOLACA LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ISOLACA [2015-2017] 93.374 FEDER 42.018

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001159
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TRIGNOLÁXIA, S.A.

Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização através da 
aposta em fatores imateriais da competitividade, com vista a potenciar o 
aumento da sua base e capacidade exportadora que viabi 312.065 FEDER 140.429

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003447

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação TEKEVER ASDS, LDA

PARRA .: Plataforma integrAda de MonitoRização e avaliação da saude da 
vinhA 1.188.077 FEDER 776.418

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-002126
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GYPFOR-GESSOS LAMINADOS, S.A.

Internacionalização de uma oferta abrangente de produtos de gesso 
laminado, baseada numa estratégia de promoção e divulgação da marca. 544.961 FEDER 245.232

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001791
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PROAZ - PROJECTOS PARA A 
INDÚSTRIA DE MOLDES LDA

PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOS DE 
ACTUAÇÃO 49.252 FEDER 22.163

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001676
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INOVRETAIL, LDA Global I9vation for Retail Solutions 144.038 FEDER 64.817

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001496
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME EYESEE, LDA EYESSE WORLD MARKET 2020 290.940 FEDER 130.923

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002251
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FUSÃO PRINT, LDA

Implementação de processos imateriais para a organização, gestão, controlo e 
divulgação da Fusão Print 164.205 FEDER 73.892

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001164
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PEDRO NUNO BASTOS, UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização Sustentada da PNB 633.050 FEDER 284.873

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001284
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) BGUESTNOW, S.A. B-GUEST NOW WORLDWIDE 337.505 FEDER 151.877

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000899

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DISPLAX, S.A. Expansão e intensificação da atividade internacional da DISPLAX 885.128 FEDER 398.308

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001275
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

KTS - KEY TECHNOLOGIES AND 
SUPPORT - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS LDA M2M WORLDWIDE 202.075 FEDER 90.934

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001051
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

FIÚZA & BRIGHT - SOCIEDADE 
VITIVINÍCOLA, LDA

Internacionalização da empresa; consolidação e reforço da posição no 
mercado europeu e nos mercados emergentes 251.351 FEDER 113.108

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001271
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RTIE TECHNOLOGIES, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
Abraçadeiras multiusos reutilizáveis de duplo trinco, apostando em fatores 
dinâmicos de competitividade e em modelos empresariai 279.368 FEDER 125.715

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000900
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE 
NOVO E FIGUEIRINHA LDA Vinhos e Azeites do Alentejo para o Mundo 249.451 FEDER 112.253

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-001098

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

OLITREM-INDÚSTRIA DE 
REFRIGERAÇÃO, S.A.

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de 
competitividade para consolidação da sua presença ativa no mercado global 263.545 FEDER 118.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001631
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IMTEC - INDÚSTRIA MOLDES 
TÉCNICOS LDA IMTEC INTERNACIONALIZAÇÃO 434.800 FEDER 195.660

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100349
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SARA MARGARIDA DIAS DO ROSARIO 
VICENTE Instalação de clínica de terapia da fala e psicologia em Angra do Heroísmo 75.093 FEDER 48.060

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-001833
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME KYW INTEGRATED SECURITY, LDA C3@PALOPs 263.205 FEDER 118.442

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001384
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME LIDEL - EDIÇÕES TÉCNICAS LDA LIDEL - Abordagem a mercados externos 233.660 FEDER 105.147

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000891
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FAMILITEX TECELAGEM LDA

Implementação de Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Segurança e 
Saúde; Registo Internacional de Marca 79.520 FEDER 35.784

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000890
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IVLUI - TÊXTEIS S.A.

Implementar e Certificar o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, 
Segurança e Saúde 45.570 FEDER 20.507

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-001856
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SEVERAL WAYS ENGENHARIA DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA Several Ways Qual 117.000 FEDER 52.650

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001712
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NONIUSSOFT, SOFTWARE E 
CONSULTORIA PARA 
TELECOMUNICAÇÕES, S.A. Nonius - Projecto de Internacionalização 2015-2017 474.561 FEDER 213.553

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002450

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

IRMÃOS TAVARES 2 - FABRICO DE 
GRUAS, LDA Projeto de internacionalização ITCranes 906.835 FEDER 408.076

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001040
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A.C. MOURA - MOBILIÁRIO, LDA Internacionalização da AC Moura 182.610 FEDER 82.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002156
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CLASSIRIBALTA LDA Projeto de Internacionalização Classiribalta 353.980 FEDER 159.291

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002694
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NAU-FABRICA DE CAPACETES LDA The Time is NAU II 460.250 FEDER 207.113

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001535

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

VENTIL-ENGENHARIA DO AMBIENTE 
LDA

Intensificação da vertente internacional no âmbito do setor da Engenharia 
Ambiental 419.296 FEDER 188.683

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001409

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto INNOVPEOPLE, LDA Projeto de internacionalização da Innovpeople 181.241 FEDER 81.559

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000909
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BULLET SOLUTIONS - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO S.A. Expansão Internacional da BulletSolutions 432.466 FEDER 194.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001872
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARINHO & ROCHA LDA SMS (Sock, Medicina e Sport) 145.748 FEDER 65.587

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000893

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAMPOS & CAMPOS, LIMITADA

Qualidade, SST, Responsabilidade Social, Investigação, Desenvolvimento e 
Inovação, Internacionalização e Crescimento Sustentado 114.180 FEDER 51.381

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001845
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BLUE CHEM - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A. Internacionalização da Blue Chem 147.305 FEDER 66.287

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002532
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOÃO & FELICIANO S.A. INNOVATION DECOR FORMS 128.974 FEDER 58.038

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-001866

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CLARIAUSE - TINTURARIA E 
ACABAMENTOS DE FIOS S.A. 3D YARN DESIGN 224.760 FEDER 101.142

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001241

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SEBASTIÃO & MARTINS, S.A. Carton Clean 461.562 FEDER 207.703

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001439

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SEBASTIÃO & MARTINS, S.A. CARTON CLEAN 318.963 FEDER 143.533

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001546
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HIDROFER - FÁBRICA DE ALGODÃO 
HIDRÓFILO, S.A. Diversificação de Mercados da Hidrofer 562.305 FEDER 253.037

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002037
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BRUMA EUROPA, LDA BRUMA XXI 173.130 FEDER 77.909

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001902

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CAIXIAVE - INDÚSTRIA DE 
CAIXILHARIA, S.A. CaixiaveIn  2020 393.839 FEDER 177.227

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001824

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SINOVIR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
CALÇADOS RODRIGUES LDA Inovação organizacional e engenharia de produto 78.615 FEDER 35.377

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001538
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LINOLITO LDA Inovação organizacional da Linolito 146.705 FEDER 66.017

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001879
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MARKETSHARE - IT SOLUTIONS, LDA Internacionalização da solução Selfie Spot 146.260 FEDER 65.817

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002623
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas WOODONE, MOBILIÁRIO S.A.

?INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE MARKETING DE PRODUTOS DE 
MOBILIÁRIO COMO FACTOR DIFERENCIADOR DESTINADO AO MERCADO 
INTERNACIONAL? 1.002.638 FEDER 451.187

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002141
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INDIE CAMPERS, S.A. Indie Campers - Expansão (Qualificação) 55.000 FEDER 24.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001848
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CLOTHE-UP DESENVOLVIMENTO 
TEXTIL UNIPESSOAL LDA Internacionalização Clothe UP 247.201 FEDER 111.240

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001942
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

OPTIMIZER - SERVIÇOS E 
CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA Optimizer - Aposta Internacional 436.655 FEDER 196.495

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002587
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

OPTIMIZER - SERVIÇOS E 
CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA Optimizer - Aposta na Qualificação 210.853 FEDER 94.884

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002056
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRAÇOS RIGOROSOS, S.A. STEEL TRENDS 1.445.605 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002454
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TRAÇOS RIGOROSOS, S.A. STEEL TRENDS 1.673.835 FEDER 500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001936

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MISTOLIN PROFISSIONAL, S.A. KICKOFF@MPRO_INTERNACIO 239.994 FEDER 107.997

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001893

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DAMEL-CONFECÇÃO DE VESTUARIO 
LDA Organização interna dos processos para o incremento da competitividade 97.565 FEDER 43.904

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002776

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROFIMETRICS - SOFTWARE 
SOLUTIONS S.A. P3+ 204.170 FEDER 91.876

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002563
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

RCSOFT - DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE LDA AbrirPortas2017 175.500 FEDER 78.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-001981
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) VESAM - ENGENHARIA, S.A. Internacionalização do VESAM SIGMA 216.300 FEDER 97.335

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-000922
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) F. S. - CONFECÇÕES LDA F.S. Global 366.238 FEDER 164.807

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003400
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA 
DE PLASTICOS LDA

InMouldLabel .: Incorporation of enhanced optical security devices in to 
injection moulded parts to validate authenticity 739.750 FEDER 517.498

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0853-FEDER-002498
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ARTICACC, LDA Gyro ? Edutainment Robotic Platform, born IoT native 346.134 FEDER 155.761

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001956
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, 
LDA Internacionalização Optimal 292.940 FEDER 131.823

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001632

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SILSA - CONFECÇÕES S.A. MOET ? MIOPO ON ECOLOGICAL TRENDS 260.890 FEDER 117.401

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001156

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MATIAS & ARAÚJO S.A. MIKO - MATTRESS OPPORTUNITY KNIT INNOVATION 253.800 FEDER 114.210

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002749

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A. ERIUS SECRETS INTERNACIONAL 302.230 FEDER 136.004

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000943

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ACATEL - ACABAMENTOS TÊXTEIS 
S.A. Sustainability Colours 275.104 FEDER 123.797

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002714
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOÃO CLARA DE ASSUNÇÃO Ecolã Mountain Lifestyle 132.434 FEDER 59.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001817
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARMOCAN-MÁRMORES DOS 
CANDEEIROS LDA Especialização Internacional 213.065 FEDER 95.879

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000920
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME COMPETIR INTERNACIONAL LDA Projeto de Internacionalização da Competir Internacional 516.421 FEDER 232.389

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003321

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação MENDES GONÇALVES, S.A.

BIOPEPPERtec .: Produção de massas de pimento fermentadas e vinagre de 
soro de pimento: abordagem integrada na implementação dos processos 
biotecnológicos 599.106 FEDER 319.535

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ACORES-03-0954-FEDER-100190
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CALÇADA DO CAIS - GESTÃO 
TURISTICA, LDA Calçada do Cais 188.541 FEDER 93.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100189
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FORNERIA SÃO DINIS - 
RESTAURAÇÃO, LDA Ampliação/expansão do estabelecimento de restauração Forneria São Dinis 121.255 FEDER 66.690

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003474

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, 
LIMITADA coMMUTe .: coMMUTe MULTIFUNCTIONAL MODULAR TRAIN FLOOR 761.611 FEDER 438.077

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0752-FEDER-002005
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME ATENA T, S.A. AtenaT Global 516.473 FEDER 232.413

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001312
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

DBSX | CREATIVE NETWORK, 
UNIPESSOAL LDA Projeto de Internacionalização da DBX 466.933 FEDER 210.120

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001026
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

EMBRACE AUTUMN REBOBINAGENS 
E MECATRÓNICA LDA

Soluções diferenciadoras na áres das rebobinagens de motores, reparações 
elétricas e serviços de engenharia 152.675 FEDER 68.704

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001968
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

DELTATEC - TECNOLOGIA DE 
SISTEMAS LDA Projecto de Internacionalização da Deltatec 338.305 FEDER 152.237

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-001065

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MATIAS & ARAÚJO S.A. CKUMTC -CUPRO KNIT, UNSIZE MATTRESS, TEXTILE COATING 175.600 FEDER 79.020

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000895

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SILSA - CONFECÇÕES S.A. AI MIOPO - Alchemy Innovation 292.596 FEDER 131.668

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000911
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IVLUI - TÊXTEIS S.A. Aposta em ações de marketing para a internacionalização da Ivlui 394.683 FEDER 177.607

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001285
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TOP TRENDS, LDA Projecto de Internacionalização Top Trends 148.620 FEDER 66.879

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001827
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

APAMETAL-APARELHAGEM 
METALICA LDA APAMETAL - Internacionalização 683.608 FEDER 307.623

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003306

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CELTEJO - EMPRESA DE CELULOSE 
DO TEJO S.A. ThermoCel .: Desenvolvimentos de compósitos de base celulose 980.400 FEDER 656.358

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-001613
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MULTISAC - EMBALAGENS FLEXÍVEIS, 
S.A. Multisac Futuro 460.213 FEDER 207.096

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001361
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BINDOPOR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LDA

Reforço da capacitação empresarial da Bindopor para a Internacionalização, 
com vista a promover o aumento das exportações através do 
desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de proc 253.026 FEDER 113.861

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001556
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PEARLMASTER, LDA PEARLMASTER INTERNACIONALIZAÇÃO 186.900 FEDER 84.105

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-001544
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PEARLMASTER, LDA PEARLMASTER QUALIFICAÇÃO 107.945 FEDER 48.575

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001819
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MIRAPACK, UNIPESSOAL LDA Mirapack Novo Futuro II 381.151 FEDER 171.518

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001048

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MAXIVIDRO - TRANSFORMADORES E 
DISTRIBUIDORES DE VIDRO S.A. MAXIVIDRO - Internacionalização 614.746 FEDER 276.636

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001657

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.CARRANCA REDONDO LDA International Licor Beirão 1.095.564 FEDER 493.004

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001668
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LACOVALE - PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, SERRALHARIA E 
ELECTRIFICAÇÕES, LDA Internacional Lacovale 687.055 FEDER 309.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001308
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TERMOFEIRA - INSTALAÇÕES 
TÉRMICAS LDA Estratégia de expansão e inovação 108.270 FEDER 48.722

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001545

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PLASTICOS JOLUCE S.A.

JOLUCE_MarketDIV3Expor- novos produtos Internacionalizáveis e de alto 
valor acrescentado 176.050 FEDER 79.223

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001565
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUTURVIDA - FABRICAÇÃO DE 
VEÍCULOS ESPECIAIS, LDA FUTURVIDA 680.247 FEDER 306.111

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001680
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ZEOCEL LDA International Zeocel 146.300 FEDER 65.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001663
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARLOS ALBERTO COELHO, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização da Padaria Nova Caseira 488.005 FEDER 219.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001772

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.& J.TEIXEIRA S.A. WCT ? Wooden Concept and Trends 552.900 FEDER 248.805

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-001752

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.& J.TEIXEIRA S.A. WCT ? Wooden Concept and Trends 1.023.800 FEDER 460.710

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001522
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SILVESTRE MAGALHÃES VIEIRA & 
FILHOS LDA Inovação Organizacional e Instalação de Web Site e de loja on-line 82.972 FEDER 37.337

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000888
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HALL & COMPANHIA S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO HALL & Cª 2015/2017 415.003 FEDER 186.751

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001435
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MEIA MADEIRA - MOBILIÁRIO E 
CARPINTARIA LDA

Reforço da capacidade competitiva no plano de desenvolvimento 
internacional 384.145 FEDER 172.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002701
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GLOBAZ, S.A.

Implementação de inovação e internacionalização na área de marketing e 
design industrial. 236.650 FEDER 106.493

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002004
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TECH4FOOD - ENGINEERING & 
INNOVATION, LDA INTERNACIO@T4F 183.798 FEDER 82.709

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001625
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FREDERICO OLIVEIRA, UNIPESSOAL 
LDA MY STYLE MARIANO - INTERNATIONAL GREEN&LUXURY WORLD 624.005 FEDER 280.802

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001688
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

3G RESINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA Internacionalização para 9 novos mercados e expansão nos 7 mercados atuais 371.255 FEDER 167.065

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001537
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LINOLITO LDA Internacionalização- Projeto Linolito 701.362 FEDER 315.613

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-001079

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA FANTASTIC COLOURS 651.281 FEDER 293.076

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001117

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA FANTASTIC COLOURS 386.830 FEDER 174.074

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002158
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LITBAG - BAG IN BOX SOLUTIONS, 
LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA LITBAG [2015-2017] 129.215 FEDER 58.147

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001826
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GREENFIBER TECH, S.A. GrExMa - Greenfiber Tech Exploring New Markets 365.835 FEDER 164.626

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003327

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação TARGETALENT, LDA

DIGICIT .: Validação experimental de um método de coloração rápida e 
citologia digital para cancro ginecológico e anal. 246.813 FEDER 194.658

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-002382
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SIENA - COMÉRCIO INTERNACIONAL 
S.A. Projeto de Internacionalização da Siena 192.482 FEDER 86.617

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002066
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICOS, LDA

Plano Estratégico 2015-2017: Investir na Valorização, Crescimento e 
Internacionalização 848.000 FEDER 381.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001425
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ACUSHLA, S.A. Desenvolvimento da marca e da presença internacional 500.479 FEDER 225.216

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003145

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação ALTICE LABS, S.A. FutPON .: Future Passive Optical Networks - FutPON 2.448.649 FEDER 1.471.598

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-000887
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ENG & STEEL, LDA Qualificação Organizacional da Eng&Steel 87.513 FEDER 39.381

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-000886
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ENG & STEEL, LDA Estratégia de Internacionalização da Eng&Steel 82.484 FEDER 37.118

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-001873
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas QUINTA DA RAZA, LDA Expansão Internacional da Empresa 121.900 FEDER 54.855

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001169

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NAUTILUS, S.A. Nautilus no mundo Digital e internacional 449.241 FEDER 202.159

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001592
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MOG TECHNOLOGIES S.A.

Nova estratégia de internacionalização da MOG Technologies através dos 
produtos Central System e MOG QC-OTG 1.063.505 FEDER 478.577

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001619
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MACAMBIRA & ARAÚJO - 
PRODUÇÕES DE MERCHANDISING E 
PUBLICIDADE LDA Concept Bags v2.0 545.890 FEDER 245.651

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003401

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A.

AVIGAE .: Assistente Virtual Inteligente para a Gestão Ativa da Energia em 
Edifícios 708.680 FEDER 490.597

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-002602
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) AWESOME SOFTWARE S.A. Awesome - Internacionalização de Produtos Digitais 265.405 FEDER 119.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001516

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NORMAX - FÁBRICA DE VIDROS 
CIENTIFICOS LDA NORMAX - Internacionalização 2020 474.548 FEDER 213.547

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002307
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

FUNDEXPAND - INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA HOTEL RESTAURANTE E PLAATFORMA WEB 138.350 FEDER 62.258

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001789
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

SEVERAL WAYS ENGENHARIA DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA Several Ways Global 478.305 FEDER 215.237

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001831
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BRAGAMETRO, LDA BRAGAMETRO - QUALIFICAÇÃO 27.900 FEDER 12.555

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-002797

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

BOSCH CAR MULTIMEDIA 
PORTUGAL, S.A. INNOVCAR .: Inovação para Veículos Inteligentes 29.995.556 FEDER 17.298.257

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-002009
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

NEOMARCA- INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO, LDA QUALIFICAR PARA CRESCER 184.965 FEDER 83.234

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000892

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J. PORTUGAL RAMOS, VINHOS, S. A. Diversificação da J Portugal  Ramos 1.053.545 FEDER 474.095

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002236
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME HORIZONADVENTURES, LDA Internacionalização HorizonAdventures 2020 47.239 FEDER 21.258

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-001440
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME GM POLYMER S.A. Qualificação da GM Polymer 330.785 FEDER 148.853

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002551

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NUNEX - WORLDWIDE, S.A. Progressão da internacionalização da Nunex 346.338 FEDER 155.852

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001784
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

CUPIDO COMUNICAÇÃO, BEYOND-
THE-LINE, LDA Cupido Comunicação Beyond the Line - An international strategy 208.613 FEDER 93.876

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100192
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

OCTOPUS, ACTIVIDADES NÁUTICAS 
LDA Aquisição de equipamentos para realização de actividade marítimo turística 30.187 FEDER 16.603

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100191
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANTONIO CARLOS SANTANA DOS 
SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                                   Projecto de animação turística - vertente marítimo-turística 311.250 FEDER 168.379

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100347
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PAULA BETTENCOURT CORDEIRO                                                                                                                                      Pico 477 79.740 FEDER 51.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0853-FEDER-000897
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME BEL 2000, S.A. Certificação ISO 9001 e 22000 e modernização das TIC 126.475 FEDER 56.914

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001980
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INCRÍVELFUTURO - CENTRO DE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 
INVESTIGAÇÃO E PROJECTO, S.A. Internacionalização Centro Produção 3D 411.455 FEDER 185.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000727
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

REG4LIFE REGENERATION 
TECHNOLOGY, S.A. Reg Fast Bones 919.949 FEDER 643.965

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-000871
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) WHALE, S.A. Projeto de internacionalização da Whale 1.107.011 FEDER 498.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000582
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

QUIZ AMBIENTE - SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE DERIVADOS 
PLÁSTICOS, LDA Nova unidade fabril - QUIZ AMBIENTE 455.625 FEDER 318.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000883
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WARMHOLE, LDA Internacionalização de Soluções Tecnológicas Criativas e Inovadoras 314.924 FEDER 141.716

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-000824
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME COUNTLESS PROJECTS, LDA Casa do Largo 707.500 FEDER 530.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-001027
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

EMBRACE AUTUMN REBOBINAGENS 
E MECATRÓNICA LDA

Soluções diferenciadoras na áres das rebobinagens de motores, reparações 
elétricas e serviços de engenharia 121.295 FEDER 54.583

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-000882
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME A. MILNE CARMO S.A.

Plano de Desenvolvimento das capacidades estratégicas e de gestão 
competitiva da A. Milne Carmo 191.387 FEDER 86.124

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000706

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto O FELIZ PAINEL, LDA Produção de painel isotérmico ? inovação e internacionalização 7.560.100 FEDER 4.536.060

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000782
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EQUIDRÁULICA - REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, LDA

Diversificação da Produção para fabricação de peças e acessórios para 
sistemas de elavação 1.631.964 FEDER 1.142.375

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000807
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GLOBALTENDAS, LDA

Criação de condições produtivas para a alteração e diversificação do processo 
de produção da Globaltendas, que passará a incorporar na sua atividade duas 
novas áreas de negócio 400.238 FEDER 240.143

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000698
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SIDÓNIOS SEAMLESS TECH S.A. EasySporText 1.448.283 FEDER 868.970

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0247-FEDER-003262
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

BIOSCKIN, MOLECULAR AND CELL 
THERAPIES, S.A.

iBone Therapies .: Projeto iBone Therapies: Terapias inovadoras para a 
regeneração óssea 736.568 FEDER 556.650

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001293
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ERNESTO SÃO SIMÃO LDA ESS Internacional - (Re)Conquistar 102.429 FEDER 46.093

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002695
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOINPORTUGAL - CONSULTING, S.A. Estratégia de Internacionalização 205.190 FEDER 92.336

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000794

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BIG MAQ - SERVIÇOS DE 
MAQUINAÇÃO DE MOLDES, LDA Diversificação de fabricação para grandes moldes da indústria aeronáutica 4.959.160 FEDER 3.471.412

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000752

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação PAPELEIRA PORTUGUESA, S.A. Inovação Produtiva da Papeleira 12.604.908 FEDER 4.411.718

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-001232
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TTE - TEIXEIRA TECH ENERGY, LDA

QUALIFICAÇÃO E REFORÇO IMATERIAL DAS CAPACIDADES DE ORGANIZAÇÃO 
E GESTÃO 111.066 FEDER 49.980

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001339

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

OVARGADO - SOCIEDADE 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
ALIMENTOS PARA ANIMAIS S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de 
produtos premium para o segmento PETFOOD, apostando em fatores 
dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais inovadores 350.154 FEDER 157.569

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0752-FEDER-002409
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) UBIWHERE LDA UW Road to 2020 224.200 FEDER 100.890

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001539
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FORCEFER - ENGENHARIA 
METALOMECÂNICA, LDA FORCEFER - Internacionalização de Soluções Estruturais Metálicas 748.205 FEDER 336.692

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001588
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BAT EYE, LDA BatEye - Art & Design 163.258 FEDER 73.466

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002455
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MÁRIO & DOMINGUEZ, LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARAN [2015-2017] 45.170 FEDER 20.326

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000733
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INUP - TÊXTEIS LDA Criação da unidade produtiva da INUP 1.283.379 FEDER 770.028

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002523
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

QUINTA DO CUME - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA QC - Cume internacional 46.410 FEDER 20.885

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000804

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

POLOPIQUE - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,S.A. Estratégia Polopique 2017: High Performance Yarns / High Standard Yarns 6.706.922 FEDER 2.338.673

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001486
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AUTOMOLDES - INDÚSTRIA DE 
MOLDES, UNIPESSOAL LDA Automoldes - A European Costumer With Quality 78.246 FEDER 35.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000800
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ADA - ATELIER DE ARQUITECTURA 
LDA

Adoção de metodologias BIM para potenciar competitividade através da 
inovação no processo produtivo 490.200 FEDER 294.120

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000540

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TINTOJAL - TINTURARIA E 
ACABAMENTOS LDA SOFT SKILLS 1.798.577 FEDER 1.079.146

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000773
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AQUA TOWEL, LDA Criação da unidade produtiva da Aquatowel 654.124 FEDER 392.474

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000753
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

NEUTRON - ELECTRIC AIR 
SOLUTIONS, LDA Spin-off NEUTRON 313.231 FEDER 234.923

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-000586
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME BEMICRO, LDA Be Green BeOn Energy 1.000.608 FEDER 750.456

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-05-1708-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Plano Regional para as Alterações Climáticas 648.999 FEDER 551.649

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

M1420-03-0752-FEDER-000003
Programa Operacional Regional da 
Madeira 03 - Reforçar a Competitividade das Empresas GASLINK - GAS NATURAL, S.A. Internacionalização da Gáslink - Fase I 24.955 FEDER 8.485

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-000548
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

B2CLOUD - DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES CLOUD, S.A. Unidade Produtiva IZUM 2.326.000 FEDER 1.744.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000849
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOÃO & FELICIANO S.A.

Produção de Felpos para reforço do comércio no mercado têxtil nacional e 
exploração do mercado internacional 1.803.413 FEDER 1.082.048

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000838
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MERECER O MELHOR UNIPESSOAL 
LDA

Aquisição de tecnologia de ponta, inovação organizacional, de marketing e o 
alargamento ao mercado internacional 439.973 FEDER 263.984

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000635
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GAMADARIC - INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS METÁLICOS LDA Desenvolvimento e produção do INKAFOGÃO 2.060.158 FEDER 1.236.095

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003476

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SPIN.WORKS S.A. DIVER .: Desenho Integrado de VEículos de Reentrada atmosférica 281.034 FEDER 176.350

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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NORTE-02-0853-FEDER-000522
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CENTRAL TIME, LDA Criação de unidade de mobiliário transformável para mercado de exportação 418.333 FEDER 292.833

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000693

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA & 
SILVA LDA Lançamento de duas marcas de mobiliário inovador, para novos   mercados 2.957.540 FEDER 1.774.524

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003522

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CONTROLAR - ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL E SISTEMAS LDA IDTS .: Infotainment Distributed TestSystem 1.043.919 FEDER 692.688

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-000534
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TORBEL, S.A.

Torbel Rumo 2020 - Reforço da Gama de Produtos e Qualificação de Processos 
Produtivos 2.495.045 FEDER 1.497.027

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000617

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, 
S.A. PRODUÇÃO DE QUADROS EM ALUMINIO PARA BICICLETAS 14.071.921 FEDER 8.443.153

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000577
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DIVILUX-DIVISÃO DE ESPAÇO LDA

Projecto de aumento das capacidades produtivas com através do 
desenvolvimento de novos produtos e serviços para completação da presença 
na cadeia de valor e sustentação da presença internacional 1.102.379 FEDER 661.427

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000521
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SAFEMOBILITY - TRANSFORMAÇÃO 
DE VEÍCULOS ESPECIAIS, 
UNIPESSOAL LDA TecLife 1.522.597 FEDER 1.141.948

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000717
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ROOTS OF CONNECTION LDA Novo produto de iluminação inteligente 334.149 FEDER 250.612

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001933
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RICARDO MILTON - PRODUÇÃO & 
COMÉRCIO DE TÊXTEIS-LAR, LDA SISTEMA DE INCENTIVOS - INTERNACIONALIZAÇÃO PME 171.215 FEDER 77.047

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000331
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DISPLAX, S.A.

Criação de um novo estabelecimento industrial, com vista ao aumento e 
automatização da capacidade produtiva da empresa e desenvolvimento de 
novos produtos 2.481.577 FEDER 1.240.788

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000788
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LATINO-CONFECÇÕES LDA LatinoGroup_Consolidação 2020 866.959 FEDER 520.176

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000609
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XPZ MADEIRAS, S.A.

Upgrade tecnológico da linha de produção de pavimentos flutuantes 
compotos 885.075 FEDER 531.045

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000770

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS 
S.A.

Alteração da operação de alimentação de combustíveis alternativos para 
coprocessamento de CDR-RSU com elevado PCI no queimador principal de um 
forno cimenteiro 3.650.666 FEDER 2.007.866

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0752-FEDER-002452
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM 
BIOTECNOLOGIA S.A. NeuroGoInter 99.275 FEDER 44.674

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000884
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WARMHOLE, LDA Qualificação para Soluções Tecnológicas Criativas e Inovadoras 93.670 FEDER 42.152

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-000392
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME HORIZONADVENTURES, LDA HorizonAdventures 2020 108.271 FEDER 81.203

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000449

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

BORRACHAS PORTALEGRE, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Borrachas Portalegre 2020 5.862.500 FEDER 2.638.125

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000735

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PROCERAMICA - CERAMICA DE 
MESA, S.A.

Criação de uma nova fábrica de Grés, com implementação de novas 
tecnologias e sistemas de produção 4.774.000 FEDER 3.580.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000551
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DEARTIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DE CERÂMICA ARTÍSTICA LDA Novo produto inovador em grês com pasta desgaseificada a nivel mundial 1.640.787 FEDER 1.148.551

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001152
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MOLDES D4 - INDÚSTRIA DE 
MOLDES LDA

IMPLEMENTAÇÃO NOVAS FERRAMENTAS DE MARKETING, PROSPECÇÃO PARA 
NOVAS ABORDAGENS AOS MERCADOS E CRIAÇÃO DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 65.552 FEDER 29.498

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-000639
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EROFIO ATLÂNTICO, S.A. EA-Inovação 938.215 FEDER 562.929

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000815
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MOLDES RP - INDÚSTRIA DE 
MOLDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA MIPIS - Moulds and Injection Parts Integrated Solutions 1.525.521 FEDER 1.067.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000681

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLDOESTE II - INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICOS LDA Nova fábrica Moldoeste II 3.158.000 FEDER 1.579.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-000881
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME A. MILNE CARMO S.A. Plano de Internacionalização da A. Milne Carmo 254.415 FEDER 114.487

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003369

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação SAPEC - QUÍMICA S.A.

FlexiRecover .: Valorização de desperdícios de espumas flexíveis de 
poliuretano por conversão em polióis 1.347.527 FEDER 820.405

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000676
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas A. MOREIRA & FILHOS LDA CARPINTARIA MOREIRA - aumento da capacidade do estabelecimento 483.440 FEDER 290.064

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000859

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FERPAINEL S.A. Alargamento da gama de produtos da FERPAINEL 6.146.114 FEDER 3.687.668

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0249-FEDER-000568
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ACCO BRANDS PORTUGUESA, LDA Desenvolvimento das capacidades de atuação 1.660.000 FEDER 1.079.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000860
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas P & R - TÊXTEIS S.A. Customização e Inovação Produtiva 1.741.766 FEDER 870.883

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000538
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SANÍSSIMO - DESINFECTANTES E 
DETERGENTES DE HIGIENIZAÇÃO 
LDA SANÍSSIMO - Inovação de processos e aumento da capacidade de produção 532.232 FEDER 319.339

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000664
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ALOFT, UNIPESSOAL LDA

Criação de uma nova unidade industrial de produção de SOLAS TÉCNICAS 
inovadoras para calçado 883.931 FEDER 530.359

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000845
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

COMPINCAR - COMPONENTES PARA 
A INDUSTRIA DE CARPINTARIA LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa, permitindo a 
empresa alargar a base de produtos. Sobretudo portas  que são os mais 
arrojados ao nivel de design, com componentes curvos e a 784.411 FEDER 392.206

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000237
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VENTILAÇÕES MOURA LDA

Projecto de robotização de operações e de introdução e complementação de 
equipamentos de última geração com vista à introdução de novos produtos 
para completação da oferta integrada, completação da fi 1.596.500 FEDER 1.117.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0249-FEDER-000491
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ACAÍL, GÁS S.A.

Implementação de nova unidade produtiva de N2O e criação de Centro 
Tecnológico 1.192.310 FEDER 417.309

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0247-FEDER-003493

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

PRIREV - EQUIPAMENTOS E 
REVESTIMENTOS TÉCNICOS LDA

PLASCOAT .: Metalização inovadora e ecológica de plásticos por PVD e CVD 
assistido por plasma 842.850 FEDER 576.697

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000496

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto LWC METAL, LDA

LWC Metal - Nova Unidade Industrial de Fabricação de Produtos Metálicos 
Inovadores, Sustentáveis e de Elevado Valor Acrescentado 7.961.667 FEDER 5.573.167

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-000666
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas XISTO E ROSAS UNIPESSOAL LDA Quinta da Marinha - Douro Valley & Wine Tourism 392.610 FEDER 294.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0249-FEDER-000740
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

LA PERLA (PORTUGAL), UNIPESSOAL 
LDA Nova linha de produtos IN&OUT 2.135.281 FEDER 747.348

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000725
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CUSNAG, SERRALHARIA LDA Novas instalações fabris, layout otimizado e introdução de corte a laser 892.034 FEDER 535.221

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000662
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

RIOX - INDÚSTRIAS 
METALOELECTRICAS S.A.

Inovação e Preparação da Riox para os desafios do mercado global, de médio 
prazo 1.744.798 FEDER 872.399

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-000451

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto J.& J.TEIXEIRA S.A. WOODEN- FOR YOUR HEALTH CARE 5.505.643 FEDER 3.303.386

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002656
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FORMALPRESS - PUBLICAÇÕES E 
MARKETING LDA Ambiçãoxxi 188.867 FEDER 84.990

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000560
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TELES & CASTRO LDA

Requalificaçao/alteraçao total do processo de produçao de Alojamento  ( local 
) turistico 161.714 FEDER 97.028

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000683
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARC - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO 
S.A.

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa, permitindo a 
empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os produtos para as novas 
marcas,  que são os mais arrojados ao nivel de design 482.330 FEDER 289.398

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000851
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NEOLAR - PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LDA NeoMola Deluxe ? Nova Mola Bicomponente Gama Alta para Toda a Europa 450.812 FEDER 270.487

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000754

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DIAS FERNANDES & ANDRADE 
LOPES, LDA DFAL - Inovação, internacionalização e sofisticação de processos 4.750.958 FEDER 2.850.575

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000842

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TRIMALHAS - INOVAÇÃO EM 
MALHAS, LIMITADA

Capacitação para a produção de novos tipos de malhas de alto valor 
acrescentado 3.215.114 FEDER 1.607.557

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000723
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME COMPONIT, LDA BEAFLEX - Novo processo de produção de elastómeros termoplásticos 1.564.370 FEDER 1.095.059

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000388
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CARLOS V. REBELO, LDA. Flexibilidade, Inovação constante, Internacionalização e Crescimento 695.117 FEDER 486.582

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000682
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ALU-M - ALUMÍNIOS E PVC LDA Alu-M 2020 539.250 FEDER 323.550

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001488

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

JOPER - INDÚSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, S.A. Reforço da capacidade competitiva para a internacionalização 265.359 FEDER 119.412

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000593

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAETANO COATINGS S.A. Nova Linha de Pintura Líquida 6.838.462 FEDER 3.419.231

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000494
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

METALÚRGICA LOPES & CAPITAZ 
LDA

Forte incremento da capacidade produtiva de empresa, que passa pela 
inauguração de 2 novas linhas (linha de corte e linha de pintura) 340.662 FEDER 204.397

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000652

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SUBLIME STAY LDA Sublime Comporta Country Retreat & Spa - Hotel Apartamento 3.018.318 FEDER 2.263.738

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0247-FEDER-003379

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação MAXDATA SOFTWARE S.A.

RESISTIR .: Sistema de Informação para controlo de infecção inteligente e 
antibioterapia personalizada 969.676 FEDER 575.230

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-000724
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CARBONO 21, LDA The Literary Man Óbidos Hotel 468.950 FEDER 328.265

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000692
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) IVO-CUTELARIAS, LDA. Inovação 2015-2017 1.412.794 FEDER 847.677

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100196
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RAQUEL DE ALMEIDA MENDONÇA E 
CUNHA Aquisição de equipamentos para instalação de espaço comercial 4.144 FEDER 1.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000463
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas GULBENA -TÊXTEIS, S.A.

Aumento da capacidade da Estamparia digital, lançamento novo produto e 
alteração de Processos 1.632.646 FEDER 1.142.852

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000563
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AQUATLANTIS-PRODUTOS PARA 
ANIMAIS DOMÉSTICOS S.A.

AQUATLANTIS SA - inovação de processos e incremento da capacidade 
produtiva. 2.708.967 FEDER 1.625.380

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-000872
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PAULA ALEXANDRA RIBEIRO SOUSA 
LEITE OLIVEIRA Internacionalização (Crescimento) 271.868 FEDER 122.341

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000746
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BARBOSA & MOREIRA - 
SOLDADURAS TÉCNICAS PARA 
MOLDES E ALUMÍNIOS LDA

Aquisição de tecnologia de ponta a montante da actual linha produtiva e 
aumento da capacidade produtiva e internacionalização da empresa 932.413 FEDER 559.448

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-000301
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEWAIM , LIMITADA Inovar e Empreender o Calçado Português 724.995 FEDER 507.496

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000742
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NOSOLID, S.A. Diversificação produtos NOSOLID e parceria DESIGUAL 597.938 FEDER 358.763

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000211
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AFICOR - FERRAMENTAS DE CORTE, 
LDA Novas Ferramentas AFICOR para Novos Sectores de Actividade 611.000 FEDER 366.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002135
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INDIE CAMPERS, S.A. Indie Campers - Expansão (Internacionalização) 501.835 FEDER 225.826

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000855

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação MONUMENTAL PALACE HOTEL, S.A. Monumental Palace Hotel 9.942.068 FEDER 4.305.136

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0752-FEDER-001579
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

LATOURRETTE CONSULTING - 
CONSULTORIA DE INOVAÇÃO EM 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO, LDA

LC fora de portas: presença e participação em feiras; missões empresariais; 
ações de prospeção/promoção nos mercados identificados; reforço de 
presença na web através de economia digital; conceção de 549.000 FEDER 247.050

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000396
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FERCOS-INDUSTRIA DE 
TERMOCOLANTES LDA InovCola 770.331 FEDER 462.199

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000381
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas CARLOM - TEXTEIS S.A.

CARLOS TÊXTEIS SA - incremento da capacidade produtiva e inovação 
tecnológica em têxteis técnicos. 798.292 FEDER 478.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000932
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

URBAN DNA - MOBILIÁRIO URBANO 
LDA Diversificação de Mercados Internacionais 266.105 FEDER 119.747

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001364

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EMBALCER - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE EMBALAGEM LDA Processos de marketing e internacionalização 214.101 FEDER 96.345

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001633
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SINEPOWER - SOCIEDADE DE 
CONSULTORIA E PROJECTOS DE 
ENGENHARIA ELECTRÓNICA LDA Impulso na competitividade internacional 204.584 FEDER 92.063

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000532
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) NAU-FABRICA DE CAPACETES LDA The Time is NAU 945.565 FEDER 661.896

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000597

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto RAMALHOS S.A.

Aumento da capacidade produtiva e melhoria significativa dos produtos da 
Ramalhos. S.A. 3.267.427 FEDER 1.633.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000856
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IRMÃOS TAVARES 2 - FABRICO DE 
GRUAS, LDA Produção gruas luffing hidráulicas 2.326.000 FEDER 1.395.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000605

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação AMORIM & IRMÃOS, S.A. Ambição 2020 15.814.668 FEDER 7.381.001

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0247-FEDER-003453
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

EGITRON - ENGENHARIA E 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LDA

PRECISIONcork .: PRECISIONcork - Medida e Controlo em Linha de Parâmetros 
Chave de Processo e de Qualidade de Produto 678.853 FEDER 476.897

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000507
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

STA-SOCIEDADE TRANSFORMADORA 
DE ALUMINIOS, S.A. InovSTA - Novos produtos para o mercado global 2.637.848 FEDER 1.318.924

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000321
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FUNDWELL - FUNDIÇÃO INJECTADA 
LDA

Introdução de Fatores de Inovação na Automação Produtiva na Fundwell. 
Criação de melhorias significativas nos atuais processos produtivos que 
permitirão à empresa a aposta em produtos que não produz p 986.694 FEDER 592.016

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-000311

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SONAFI-SOCIEDADE NACIONAL DE 
FUNDIÇÃO INJECTADA S.A. Inovação e Especialização Inteligente (IEI) 5.061.420 FEDER 2.530.710

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000786
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas JOÃO ANTÓNIO LIMA - MALHAS LDA

?+Textile? - Reforço da capacitação tecnológica, organizacional e de 
marketing da JALima visando a inovação e aumento de produção de têxteis, 
com valor acrescentado e eficiência energética 978.500 FEDER 587.100

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000398

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MATIAS & ARAÚJO S.A. CKUMTC -CUPRO KNIT, UNSIZE MATTRESS, TEXTILE COATING 5.695.122 FEDER 3.417.073

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000714
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A. ERIUS SECRETS 2.019.374 FEDER 1.009.687

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000298
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ACATEL - ACABAMENTOS TÊXTEIS 
S.A. Fantastic Colours 1.123.128 FEDER 673.877

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000537
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CORTARTE - INDÚSTRIA DE 
CORTANTES GRÁFICOS E CLICHÉS 
LDA

AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA DA CORTARTE COM INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA - INOVAÇÃO PRODUTO E DE PROCESSOS, COMPLEMENTADA 
POR INOVAÇÃO DE MARKETING E ORGANIZACIONAL 1.023.452 FEDER 614.071

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000217
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

IMPLASYSTEM - IMPLANTOLOGY 
SYSTEMS, LDA

Implementação de uma nova unidade industrial para a fabricação de 
Implantes Dentários e Componentes Protéticos, com a implementação de 
uma nova unidade industrial tecnologicamente evoluída, que permit 741.075 FEDER 518.753

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-000621
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, 
LDA Criação de Centro de desenvolvimento e produção 757.767 FEDER 454.660

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002215
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME EFFECT - COMUNICAÇÃO, LDA Aumento da produtividade e introdução no e-commerce 41.050 FEDER 18.473

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000817
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E 
VEDANTES, LDA

Desenvolvimento de produtos unicos para sector automóvel, médico 
hospitalar e habitat 966.319 FEDER 676.423

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002446

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MDTFORM, LDA

Criação de empresa com incorporação de departamentos 
Comercial/marketing, certificação da qualidade e desenvolvimento de 
processos de gestão 147.506 FEDER 66.378

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0247-FEDER-003351
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) SCIVEN, LDA MINI-COG .: Caldeira a biomassa com mini-cogeração 828.182 FEDER 601.283

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000673

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LPS - LOGISTIC, PACKAGING 
SOLUTIONS, S.A.

LPS PACKAGING - incremento da capacidade produtiva, inovação do processo 
e produto. 1.034.112 FEDER 731.178

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000216
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MOLDES D4 - INDÚSTRIA DE 
MOLDES LDA

CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE PRODUTIVA, COM NOVOS PROCESSOS, 
PRODUTIVOS DE EROSÃO, RETIFICAÇÃO, ELECTRODOS, E DE GESTÃO 
ORGANIZACIONAL, NOVOS PRODUTOS, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E 
PRODUTIVIDADE, CERTIFICA 1.052.278 FEDER 631.367

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000737
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SRFAM - SERVIÇOS E FABRICAÇÃO 
DE MOLDES, UNIPESSOAL LDA

IMAVS - Integrated Mould Added Value Solutions  (Product Development | 
Mould Flexible Cells | PPAP | Marketing) 1.787.300 FEDER 1.251.110

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000520
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

INOVOPEDRA - INDUSTRIA 
INOVADORA DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS LDA Garantir a Sustentabilidade da Inovopedra 897.953 FEDER 538.772

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000832
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME AMANDIO JOSÉ LOBO LDA

Capacitação para nova linha produtiva de componentes maquinados de 
precisão 209.870 FEDER 146.909

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000457
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ESTRELA DO CAMPO-INDUSTRIA 
TEXTIL LDA Criação de novas instalações fabris e melhoria de processos de fabrico 1.179.254 FEDER 707.552

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000384
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CANAL 5 - RADIODIFUSÃO E GESTÃO 
DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA Diversificação da oferta 321.016 FEDER 192.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000713
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MÓVEIS BARBOSA NETO LDA Diversificação de produto e alteração do processo global de produção 890.104 FEDER 534.062

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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CENTRO-02-0853-FEDER-000741
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A.

Produção dos novos produtos Convert/E2, Connect e luminárias com materiais 
tipicamente portugueses e aumento de capacidade 363.410 FEDER 181.705

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000358

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FUNDIFÁS - FUNDIÇÃO INJETADA, 
LDA FUNDIFÁS ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA 7.769.194 FEDER 4.661.517

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000409
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CARTIG, CARTÃO E ARTIGOS PARA 
EMBALAGEM LDA Inovação no Processo Organizacional e de Produção 579.993 FEDER 347.996

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000262
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BI-OFFICE-SOLUÇÕES 
COLABORATIVAS, S.A. Quadro Interativo para Escritório do Futuro 2.869.603 FEDER 2.152.202

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000647
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

NEXT STOP DOURO - ATIVIDADES 
HOTELEIRAS, LDA RAILWAY DOURO HOTEL 922.858 FEDER 646.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000387
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PRÓXIMO EFEITO - UNIPESSOAL LDA

Implementação de um complexo industrial tecnologicamente inovador de 
Tratamento e Valorização de resíduos e Produção de Peças em madeira 
plástica de elevado valor acrescentado, assumindo como principa 1.233.028 FEDER 863.120

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000835
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas METALOVILELA LDA

Reforço da Capacidade Produtiva da empresa com vista ao reforço da 
estratégia de Internacionalização 164.870 FEDER 98.922

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000631

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

SPIRALPACK - MANIPULADOS DE 
PAPEL, S.A. Spiralpack growth 2.149.861 FEDER 752.452

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000292
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas INOVAMOLDE LDA

Novas ferramentas de corte progressivo, aumento e melhoria do processo 
produtivo de moldes 348.549 FEDER 243.984

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002490
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BIOMODE 2, S.A. Internacionalização do negócio da Biomode 2 914.203 FEDER 411.392

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000729

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto RCOOR - ECOLOGICAL SYSTEMS, LDA Projeto de Inovação Nacional 4.516.861 FEDER 3.387.646

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000419
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

RUBIFIL - FILTROS PARA AR 
CONDICIONADO E VENTILAÇÃO LDA

Produção de produtos significativamente melhorados, desenvolvimento de 
novas soluções, consolidação de mercado internacional e aposta em novos 
mercados de forma indireta 786.176 FEDER 550.323

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000310
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RTIE TECHNOLOGIES, LDA

Implementação de uma nova unidade industrial para a fabricação de 
Abraçadeiras multiusos reutilizáveis de duplo trinco, com a implementação de 
uma nova unidade industrial tecnologicamente evoluída, qu 592.670 FEDER 355.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000245
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas YSIUM, LDA Mecânica de Micra-Precisão 801.278 FEDER 480.767

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000736
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOCIEDADE ARTÍSTICA, 
MANUFACTURAS QUÍMICAS E 
METÁLICAS, LDA

Transferência de atividade para novo estabelecimento, novo layout fabril, 
inovação produto bisnaga plástico laminado 1.987.589 FEDER 1.192.554

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000439
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) DOM MIRA LDA

novas linhas de tecnologia de fusão em novos materiais para desenvolvimento 
de novos produtos 967.659 FEDER 677.361

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000226

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NOVADOLCI, LDA

Instalação de nova unidade produtiva de ultracongelados ? inovação e 
internacionalização 4.213.244 FEDER 2.527.946

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-000587
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA ARGO BAUM TECH PRECISION 2020 1.712.995 FEDER 1.284.746

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000536
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CACHAPUZ - EQUIPAMENTOS PARA 
PESAGEM LDA

Aumento de capacidade por via da verticalização assente na especialização do 
processo, na inovação e desenvolvimento. 660.574 FEDER 462.402

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000317
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) A.J.MAIAS S.A. Incremento Produtividade AJMAIAS 1.559.979 FEDER 935.987

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-000670
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DESISTART, LDA DESISTART 2020 1.339.616 FEDER 937.731

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-000415
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas DEVCLOUD, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento de plataforma interativa na area da saude e da educação 130.650 FEDER 91.455

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000700
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AGOSTINHO FERNANDES LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa, permitindo a 
empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os produtos que são  mais 
arrojados ao nivel de design e com componentes curvos 321.500 FEDER 225.050

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000343
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas J. MOREIRA DA SILVA & FILHOS S.A.

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa, permitindo a 
empresa alargar a base de produtos sobretudo os novos produtos para o 
mercado geriátrico, aumentando a capacidade de produção 969.373 FEDER 484.687

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000814
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TORMETAIS-SOCIEDADE DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE METAIS LDA Crescendo e Optimizando para chegar as novos nichos 1.759.896 FEDER 1.055.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000578
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FEPSA - FELTROS PORTUGUESES S.A.

INOVFEPSA - reforço da liderança internacional do setor de gama alta de 
feltros para chapéus 2.318.855 FEDER 1.391.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000820
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SANBRUSAPATOS - INDÚSTRIA DE 
CALÇADO LDA Projecto de inovação produtiva 614.878 FEDER 368.927

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000805
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SONICARLA EUROPA - TÊXTEIS, S.A. Crescer, Inovar, Internacionalizar 754.470 FEDER 377.235

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000450
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STEP PACK, LDA Step Pack - Expansão 210.156 FEDER 126.094

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000447

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto JOSÉ NEVES & CA LDA

Criação de uma nova unidade industrial, aposta na Industrialização e no 
reposicionamento em cadeias de valor nacionais e internacionais de alto valor 4.235.817 FEDER 2.541.490

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000185

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. Novo Veículo - Toyota Land Cruiser 70 5.934.432 FEDER 2.077.051

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000405
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas HÁBILMOLDA - SERRALHARIA, LDA

Requalificação de um pavilhão e aquisição de equipamentos para soldadura e 
para a produção de materiais de maiores dimensões 147.831 FEDER 88.699

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001876
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NS - MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA Internacionalização 146.071 FEDER 65.732

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000894
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FERREIRA DE MELO & CA LDA

Valorização da oferta nos mercados internacionais: criação nova marca 
segmento alto 542.950 FEDER 244.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000480
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas KRUDER, S.A. BRIEL - on the way for the perfect espresso 1.809.584 FEDER 1.085.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-000836
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

CENTRO DESPORTIVO SQUASH DE 
VILAMOURA LDA Ampliação Centro Desportivo Squash de Vilamoura 499.264 FEDER 349.485

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-000278
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME WARMHOLE, LDA Soluções Tecnológicas Criativa e Inovadoras 111.788 FEDER 83.841

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-000659
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

U.M.M. - UNIÃO METALO 
MECÂNICA, S.A. UMM 2020 449.100 FEDER 269.460

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000601
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

EXPOALUMÍNIOS - INDÚSTRIA E 
EXPOSIÇÃO DE ALUMÍNIOS E FERRO 
LDA Inovação e reforço da capacidade produtiva em perfis aluminio e pvc 551.894 FEDER 386.325

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001666
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) UNIÃO COMERCIAL DA BEIRA LDA Consolidar e diversificar mercados da UCB 145.499 FEDER 65.474

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 287

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

POCI-02-0853-FEDER-000622

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto PAPER PRIME, S.A. Paper Prime - Portugal Tissue Paper Mill 21.643.529 FEDER 15.150.470

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000648
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PLANIMOLDE - FABRICO E 
COMÉRCIO DE MOLDES S.A. Plan4PLASTiCS - Integração da Injeção e Produção de Alta Precisão 2.004.500 FEDER 1.403.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000632
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

P.M.M.-
PROJECTOS,MOLDES,MANUFACTUR
A LDA

InovGrow - Inovação na integração de processos para um crescimento 
sustentável 1.378.643 FEDER 827.186

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000823
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES 
LDA Capacitação produtiva e tecnológica para oferta de produtos especializados 1.736.350 FEDER 868.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001887
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

COIMFOR - SOCIEDADE DE GESTÃO E 
INFORMÁTICA LDA Coimfor Global 493.153 FEDER 221.919

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000610
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

QUINTAL DE ALÉM DO RIBEIRO - 
TURISMO RURAL LDA Trialmotor Off Road Adventures 122.360 FEDER 85.652

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-002305
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

E&T - ENGINEERING AND TOOLING 
LDA

InjectQuality - Qualificação para a Criação de valor através do alargamento da 
atividade para o fornecimento de peças injetadas para a indústria automóvel 58.700 FEDER 26.415

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000748
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FELMICA MINERAIS INDÚSTRIAIS S.A.

+VALOR - Aumento da capacidade produtiva da Felmica, com vista à produção 
de compostos minerais com maior valor acrescentado, de uma forma 
sustentável 1.299.000 FEDER 779.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-000162
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) GLOBALPROUD S.A. Projeto de internacionalização Global Proud 431.879 FEDER 194.345

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001835
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FOLLOW INSPIRATION, S.A. Internacionalização do wiiGO Retail 293.775 FEDER 132.199

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-001871
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MS&T LDA MSAT internacionalização 505.837 FEDER 227.627

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000487
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas NEIVACOR-ESTAMPARIA TEXTIL LDA

Implementação da tecnologia CTS e desenvolvimento de novos 
produtos/serviços 1.519.064 FEDER 911.438

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000769

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TINTEX - TEXTILES, S.A. High Tech fabrics by Tintex 3.642.070 FEDER 2.185.242

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000503
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

HENFILGON - PINTURA E 
ACABAMENTOS, LDA Linha de Pintura Robotizada e Sistema de Metalização por Vácuo 2.174.583 FEDER 1.304.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000341

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PAINEL 2000 - SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE PÁINEIS, S.A. Objectivo 37 milhões 7.464.221 FEDER 3.732.110

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001711
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

A. R. TRADIÇÃO - DECORAÇÃO DE 
INTERIORES LDA AR Interiores - International Strategic Plan 394.860 FEDER 177.687

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002204
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME BIOSURFIT S.A. Internacionalização - From the Lab to the World 921.036 FEDER 353.163

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000258
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FUTURVIDA - FABRICAÇÃO DE 
VEÍCULOS ESPECIAIS, LDA FUTURVIDA - Unidade Industrial 2 851.538 FEDER 596.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000565
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TENSAI INDÚSTRIA, S.A.

TENSAIDI ? consolidação do posicionamento internacional através do 
aumento da capacidade, da robustez de portfólio, da inovação e eficiência 
energética 2.349.636 FEDER 1.409.781

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000850

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS 
METÁLICAS D'ALAGOA, S.A.

Lançamento de novos produtos e aumento de capacidade produtiva da 
Mercatus 3.229.810 FEDER 1.614.905

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-000869
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CGC CENTRO DE GENÉTICA CLÍNICA 
E PATALOGIA, S.A. NIPT/NGS 369.132 FEDER 184.566

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002634
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SHORT CONNECTION, S.A. Internacionalização 200.600 FEDER 90.270

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000194

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CALHEIROS EMBALAGENS S.A. Calheiros 2017: Inovação Produtiva 5.819.614 FEDER 2.909.807

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000750
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOUNETE-FABRICA DE APRESTOS 
METALICOS LDA

Flexibilização, Automatização, Informatização, Eficiência, Crescimento, 
Inovação, Valor 1.964.862 FEDER 1.178.917

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000790
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MACHADO PINTO & CA LDA INOVAÇÃO EMPRESARIAL ? MACHADO PINTO 2015/2017 423.869 FEDER 254.322

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000868

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

GESTAMP AVEIRO - INDÚSTRIA DE 
ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS S.A.

Gestamp 2020 - Desenvolvimento de novos produtos e processos para 
capacitação e expansão da capacidade da unidade industrial da Gestamp 
Aveiro 7.172.998 FEDER 3.227.849

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000229
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas IRMÃOS VALENTES LDA IRVA Goes Nuclear & IRVHatch 994.445 FEDER 696.112

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000524
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LASKASAS INTERIORES, UNIPESSOAL 
LDA LasKasas InovProd 595.000 FEDER 357.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000677

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

VYGON (PORTUGAL) - PRODUTOS 
MEDICOS E FARMACÊUTICOS 
LIMITADA Qimono Value for life 6.927.255 FEDER 2.424.539

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000545

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NORAS PERFORMANCE - COMÉRCIO 
INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO, UNIPESSOAL 
LDA Boia U-Safe 6.466.692 FEDER 3.880.015

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000335
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JUSTDIVE - ACTIVIDADES 
MARITIMAS, LDA Berlengas na Rota dos Naufrágios 114.319 FEDER 68.591

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100188
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais GABRIEL ALVES VIEIRA Remodelação do estabelecimento no Alto das Covas 5.322 FEDER 2.129

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000489
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PEDRO FERREIRA & FERREIRA - 
INVESTIMENTOS E EXPLORAÇÃO 
HOTELEIRA LDA Expansão das capacidades de atuação 575.076 FEDER 402.553

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001077
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SFI BRAND - COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO, LDA STANDFOR INOVQUALIFICATION 15´ 213.978 FEDER 96.290

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000701
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JPM - AUTOMAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A.

?Capacita+? - Reforço da capacitação tecnológica, organizacional e de 
marketing da JPM visando o desenvolvimento e aumento de produção de 
soluções inovadoras/diferenciadoras com um maior valor acresce 1.675.208 FEDER 837.604

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000422
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA

Desenvolvimento de um processo inovador, tecnologicamente avançado, 
preciso e de alto valor acrescentado para a produção de moldes para injeção 
de plásticos mais complexos, precisos e de elevada quali 580.353 FEDER 348.212

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000184
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ETIFAM - ETIQUETAS E RÓTULOS, 
LDA Instalação de uma linha automatizada de produção integrada 526.401 FEDER 315.840

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000719
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TOPSVILLE - MALHAS E CONFECÇÕES 
LDA

Implementação de novas Tecnologias no Processo Produtivo associadas ao 
aumento da capacidade produtiva 2.232.907 FEDER 1.563.035

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000556
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas "PEREIRAS CALÇADO, LDA." Aposta em segmento de gama alta (calçado impermeável - Montanha) 420.865 FEDER 210.433

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000372

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

3G RESINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA Criação de oito novos produtos e um novo método de fabrico de injeção a gás 3.552.207 FEDER 2.664.155

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-000620
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas AMF, LDA Novos Produtos MICHELIN  e TUBELESS 1.647.190 FEDER 823.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002076
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

AROUNDAZIMUTHS - CONSULTORIA 
EMPRESARIAL, LDA Internacionalização AroundAzimuths 569.505 FEDER 256.277

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000655
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) METALUSA, S.A.

Metalusa +PROD - Abrangência de Gama: Construçãio Modular e Estruturas 
de Engenharia 944.700 FEDER 472.350

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000781
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS, 
S.A. + Capacidade - Custos = HELIFLEX COMBAT 716.145 FEDER 429.687

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000481

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICOS, LDA

Nova unidade fabril da Elastictek para produção de produtos para a indústria 
de dispositivos de higiene 12.558.000 FEDER 6.279.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-000254
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado FALÉSIA HOTEL S.A. Falésia Hotel 4** 2.028.698 FEDER 1.217.219

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-001319

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

EMBRAER PORTUGAL ESTRUTURAS 
EM COMPÓSITOS, S.A.

DESi2COMP: Desenvolvimento e Implementação de Soluções Industriais 
Avançadas para a produção de componentes de grande dimensão e de 
estruturas complexas em materiais Compósitos para novos aviões de tr 30.070.222 FEDER 11.125.982

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0752-FEDER-002763
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME SOFTWARE NEWHOTEL, S.A. Rise your Hotel up to the Cloud (leve o seu Hotel até à Cloud) 374.500 FEDER 168.525

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001783
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

BSP CONSULTING - SOLUÇÕES DE 
BASE TECNOLÓGICA LDA BSP Global 303.840 FEDER 136.728

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-001481
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME BIQ - HEALTH SOLUTIONS, LDA A BIQ HS À CONQUISTA DO MUNDO 373.525 FEDER 168.086

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000348

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto COBERMAT, S.A.

Criação de nova unidade produtiva, inovadora no fabrico de Painel Sandwich 
em Poliuretano, focada na inovação tecnológica, na diferenciação e na 
produção de bens transacionáveis e internacionalizáveis 4.900.000 FEDER 2.940.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000308

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ATT-ADVANCED TOOL TECHNOLOGY, 
LDA

ATT 2015 - Tecnologias Avançadas e Flexíveis para o Fabrico de Moldes de 
Precisão não Convencionais 6.159.128 FEDER 3.695.477

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000592
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SIMATRI - SISTEMAS DE 
MAQUINAÇÃO TRIDIMENSIONAL 
LDA InovSimatri2020 754.006 FEDER 452.403

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001358
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) UOY, LDA UOY - Uncover the Original YOU 401.521 FEDER 180.685

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000470

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MINERCELL - INDUSTRIAL 
COMPOSITES, LDA BIOBOARD (Produção de painéis técnicos de base mineral para revestimentos) 7.593.141 FEDER 4.555.885

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-000407
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

IBERFAR, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
S.A. IBERFAR 2015-2017 4.477.000 FEDER 863.092

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-000187
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

PROMONTORIO,ARQUITECTOS 
ASSOCIADOS LDA PROMONTORIO2020 211.720 FEDER 95.274

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000679

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

FIBOPE PORTUGUESA - FILMES 
BIORIENTADOS S.A.

Introdução de uma nova linha de produção altamente Tecnológica num novo 
estabelecimento 9.490.426 FEDER 4.270.692

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000333
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FEHST - COMPONENTES LDA

AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA COM INOVAÇÃO - LINHA DE 
CROMAGEM STATE OF THE ART AUTOMATIZADA, ETAR E LABORATÓRIO 1.081.832 FEDER 540.916

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000459
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

KRISTALTEK - LASER E MECÂNICA DE 
PRECISÃO LDA

Aumento da capacidade para abordagem a novos segmentos de mercado de 
elevado valor acrescentado 2.582.948 FEDER 1.937.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-001166
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ENGRAVED - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Criação e Lançamento de colecção de roupa de homem (estilo 007) sob marca 
própria ENGRAVED 444.871 FEDER 200.192

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000528
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BICAFÉ - TORREFACÇÃO E 
COMÉRCIO DE CAFÉ LDA

Consolidação como player reconhecido e desenvolvimento e industrialização 
de cápsulas compatíveis Dolce Gusto 2.347.540 FEDER 1.173.770

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000212
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PEDRO NUNO BASTOS, UNIPESSOAL 
LDA Diversificação da carteira de produtos e mercados PNB 517.800 FEDER 310.680

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000175

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EUROGALVA - GALVANIZAÇÃO E 
METALOMECÂNICA S.A.

Inovar o processo de galvanização, Introduzir novos métodos de tratamento 
de superfícies de metais, pintura industrial e lacagem, Iniciar a atividade de 
serralharia civil ligeira, promover a eficiênci 4.052.886 FEDER 2.026.443

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000181
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS 
TÊXTEIS, LDA TecTex 2020 138.725 FEDER 62.426

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-01-0249-FEDER-000483
Programa Operacional Regional do 
Centro 01 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)

MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO S.A. E4 Roads 2.027.474 FEDER 1.115.110

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-000235
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TORRE - ITM, INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE MÁRMORES 
LDA Capacitação para a Diversificação 513.481 FEDER 308.089

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000527

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto BIOSURFIT S.A. Nova unidade fabril e sede da biosurfit 6.363.815 FEDER 3.818.289

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000215
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) SENHA & CONTRA SENHA, LDA Casas da Alta University - Hotel Apartamento **** 1.551.476 FEDER 1.086.033

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000493
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BISELARTE - SOCIEDADE DE VIDROS 
S.A. Aumento da capacidade com adoção de 4 novos processos 759.437 FEDER 531.606

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002179
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PATH YOUR WAY, LDA

O presente projeto da empresa Path Your Way, Lda., é um projeto de reforço 
da sua capacitação empresarial para a internacionalização, com vista a 
promover o aumento das suas vendas e prestação de serv 409.453 FEDER 184.254

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002177
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

IMPROXY - TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO LDA CIPLOP - Consolidação Internacional em Países de Língua Oficial Portuguesa 202.920 FEDER 91.314

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000302
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ORGAL-ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E 
PUBLICIDADE DE ORLANDO & CA 
LDA INOVAÇÃO PRODUTIVA ORGAL 2015/2017 2.332.943 FEDER 1.399.766

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000471
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CUTIPOL - CUTELARIAS 
PORTUGUESAS S.A.

Aumento de capacidade produtiva, dos modelos em poliacetal, para 
satisfação de procura excedentária e redução de prazos de entrega. 1.188.695 FEDER 713.217

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000241
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ETIPRINT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ETIQUETAS, UNIPESSOAL LDA ETIPRINT - AMPLIAÇÃO FABRIL PARA O MERCADO INTERNACIONAL 693.200 FEDER 485.240

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000562

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PHAZPLAS - INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICO, S.A. Obejectivo: VN 8 milhões 12.756.756 FEDER 7.654.053

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000361
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas L.COSTA LDA Innovating Sofia 447.720 FEDER 268.632

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000848
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FREZAMOLDE LDA Inovação produtiva 2.722.203 FEDER 1.633.322

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000531

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DUVALLI, S.A. INOVAR PARA CRESCER 4.127.518 FEDER 2.889.263

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000555

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NORPRINT, ARTES GRAFICAS S.A. Inovar e crescer para consolidar 2.986.500 FEDER 1.493.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-000427
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LBM - CARPINTARIAS, LDA Modernização e reorganização da produção 863.740 FEDER 518.244

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100345
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LEANDRO & HELDER - 
RESTAURAÇÃO, LDA

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO BAR / RESTAURANTE DA FAJÃ GRANDE 
LAJES DAS FLORES 267.862 FEDER 170.092

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-001419

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PRODUTOS ALIMENTARES PEIPEN, 
S.A. Internacionalização da PEIPEN 342.140 FEDER 153.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000699
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PRODUTOS ALIMENTARES PEIPEN, 
S.A. Inov Peipen 834.800 FEDER 417.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002761
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOFAMÓVEL-SOCIEDADE DE 
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E MADEIRA 
LDA SOFAMÓVEL Internacional 295.500 FEDER 132.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000495
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MOLAVIDE - MOLAS DE MOSCAVIDE 
LDA Incorporação de Novas Fases do Processo Produtivo na Organização 468.249 FEDER 280.949

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002030

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MENDES GONÇALVES, S.A. QUALIFICA@MG 681.206 FEDER 306.543

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002025

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MENDES GONÇALVES, S.A. WW@MG 447.185 FEDER 201.233

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000530
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ALUMINALLUX LDA

Aquisição de equipamentos para melhoria e inovação da capacidade 
produtiva 166.815 FEDER 100.089

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-05-1810-FEDER-000002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Requalificação da Rede Hidrográfica da Ilha de São Miguel 1.550.502 FEDER 1.317.927

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

ACORES-06-1911-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 06 - Ambiente e eficiência dos recursos

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE

Equipamentos para os Centros de Processamento de Resíduos das Ilhas do 
Pico e Faial 1.628.400 FEDER 1.384.140

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

ACORES-05-1810-FEDER-000004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Requalificação da Rede Hidrográfica das Ilhas do Pico e das Flores 2.940.503 FEDER 2.499.428

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

ACORES-05-1810-FEDER-000003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SECRETARIA REGIONAL DA 
AGRICULTURA E AMBIENTE Requalificação da Rede Hidrográfica das Ilhas Terceira e São Jorge 3.474.791 FEDER 2.953.572

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

NORTE-02-0853-FEDER-000646
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CAMILA MÓVEIS - INDÚSTRIA DE 
MOBILIÁRIO LDA

Criação da Marca Própria Fun&Strong e sua promoção no Mercado 
Internacional 665.915 FEDER 399.549

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000596
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EUROMODAL-SOCIEDADE DE 
REPRESENTAÇÕES LDA Nova Unidade Fabril de Produtos Inovadores 1.276.233 FEDER 957.175

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000908

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMIFRIO - PRODUTOS PRÉ-
COZINHADOS, S.A. Comifrio - Internacionalização 2015-2019 142.660 FEDER 64.197

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-000244
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BF SHOES, UNIPESSOAL LDA Calçado BFSHOES 584.250 FEDER 438.188

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000802
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas MANUEL MARQUES, HERDEIROS S.A. HERDMAR - Automatização Produtiva 813.263 FEDER 487.958

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000309

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação RTE, S.A. RTE: Inovação produtiva para o aumento da capacidade 5.439.456 FEDER 1.903.810

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-001415
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SILVESTRE MAGALHÃES VIEIRA & 
FILHOS LDA Reforço da internacionalização da empresa 61.455 FEDER 27.655

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0752-FEDER-002101
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DIGITAL ENABLED - TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO LDA Internacionalização da Digital 459.503 FEDER 206.776

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000543
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PRIREV - EQUIPAMENTOS E 
REVESTIMENTOS TÉCNICOS LDA InovCoat 1.909.270 FEDER 1.145.562

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000792

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

J.PRIOR - FÁBRICA DE PLÁSTICOS 
LDA Prinov 3.303.107 FEDER 1.981.864

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000594

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EXPORPLÁS - INDÚSTRIA DE 
EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A. INOVGRASS 3.599.617 FEDER 1.799.809

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-000146
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 4LEAN, LDA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA 4LEAN LDA 223.730 FEDER 100.679

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000668
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ARTEVASI, LDA Innovation & Expansion@Artevasi 1.685.232 FEDER 1.011.139

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000726

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MICROLIME - PRODUTOS DE CAL E 
DERIVADOS S.A. Criação de nova fábrica de produção de cal e derivados em Maxieira - Fátima 11.047.657 FEDER 5.523.828

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000279

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

MEGATECHIND - INDUSTRIAS 
MARINHA GRANDE, LDA Posicionamento no mercado global pela especialização e inovação 3.757.157 FEDER 1.690.721

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-002346

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DISTRIM 2 - INDÚSTRIA, 
INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO LDA DISTRIM2 Q+ 481.017 FEDER 216.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000637
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PERVEDANT - PERFIS E VEDANTES 
LDA Produção de um novo produto 1.326.811 FEDER 796.087

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002688
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - 
ACTIVIDADES AEROESPACIAIS, S.A. Internacionalização para o Setor Aeroespacial 351.193 FEDER 158.037

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000885

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

EMBRAER PORTUGAL ESTRUTURAS 
METÁLICAS, S.A.

DESIAM: Desenvolvimento e Implementação de Soluções Industriais 
Avançadas para a produção de componentes de grande dimensão e de 
estruturas Metálicas complexas para novos aviões de transporte comercia 63.605.000 FEDER 23.533.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000313

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto DRILLCON IBÉRIA, S.A. A Inovação no setor da perfuração do subsolo 9.131.547 FEDER 6.848.660

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000219
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas J.C.RIBEIRO, S.A.

JC RIBEIRO SA - aumento da capacidade do estabelecimento e inovação de 
processos. 731.513 FEDER 365.757

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000373
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas EMBALPAÇOS II - CARTONAGEM LDA

AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA E INOVAÇÃO - LINHA DE PRODUÇÃO 
DIGITAL DE CAIXAS 483.435 FEDER 290.061

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000497

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ADA FIOS, S.A. Reforço da liderança da Gaze 3.790.062 FEDER 2.274.037

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000270

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

REVIGRES-INDUSTRIA DE 
REVESTIMENTOS DE GRES LDA Revigrés 2020 2.768.900 FEDER 969.115

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-01-0249-FEDER-000382

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A.

Têxteis J. F. Almeida - inovação tecnológica e aumento da capacidade 
produtiva 3.640.066 FEDER 1.638.030

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0752-FEDER-002430
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PURPLESYMBOL - UNIPESSOAL LDA INTERNACIONAL PURPLE EXPERIENCE 410.166 FEDER 184.575

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-002764
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MEDSIMLAB, LDA InterMedSim 154.452 FEDER 69.503

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-000424
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

SOLICEL - SOCIEDADE DO CENTRO 
INDUSTRIAL DE ESTEIOS DE LOUSA 
LDA Desenvolvimento de novos produtos na empresa 754.590 FEDER 528.213

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000902
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME GET2C - LDA Dinamização no mercado internacional 286.233 FEDER 128.805

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000350
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) J.CARRANCA REDONDO LDA Beirão Inovação 886.850 FEDER 572.740

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0853-FEDER-001645
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 
S.A. Qualificação ItBase 251.375 FEDER 113.119

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-001675
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado

ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 
S.A. Internacionalização ItBase 580.195 FEDER 261.088

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000267
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) CERÂMIRUPE, CERÂMICAS, LDA

Expansão da capacidade produtiva com  inovação, para crescimento e 
desenvolvimento 1.557.888 FEDER 934.733

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100186
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MANUEL DE SOUSA NUNES & CA, 
LDA Manuel de Sousa Nunes e Cª,Lda 14.493 FEDER 6.522

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002773

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BLUECLINICAL - INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE, LDA

Qualificação da Blueclinical e reforço de competências críticas para o sucesso 
internacional 69.475 FEDER 31.264

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000315
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PRECISÃO LASER - INDÚSTRIA DE 
CORTE, S.A.

INVESTIMENTO EMPRESARIAL EM ATIVIDADES INOVADORAS POR VIA DA 
INOVAÇÃO NO PRODUTO, EM MARKETING E ORGANIZACIONAL 1.793.639 FEDER 1.345.229

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000360
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BINDOPOR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LDA

Incremento da capacidade instalada, pela aposta na INOVAÇÃO de produtos, 
processos produtivos, organizacionais e de Marketing, que viabilizarão a 
produção de bens transacionáveis e internacionalizávei 200.509 FEDER 120.305

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000276

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LIFRESCA-SOCIEDADE DE PRODUTOS 
HIGIENICOS S.A. Avanço Cadeia Valor Segmento Farmaceutico 3.968.488 FEDER 2.381.093

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000763

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação AMORIM FLORESTAL, S.A. Evolution Cork 5.247.000 FEDER 2.885.850

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0853-FEDER-000223
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME RESTAURANTE 32, LDA R31 Expriências de Estremoz 383.194 FEDER 268.236

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000195

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação WARATAH, UNIPESSOAL LDA

Construção de infraestruturas e navio-hotel de luxo para cruzeiros fluviais no 
rio Douro 12.933.698 FEDER 4.526.794

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-001244

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto ETFOR - EMPRESA TÊXTIL LDA Etfor e Play Up à conquista de novos mercados 464.553 FEDER 209.049

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000147

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação GRES PANARIA PORTUGAL, S.A. Estratégia GPP 2017: Novo Produtos/Novas Tecnologias/Novos Mercados 8.552.000 FEDER 2.993.200

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000663
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TOMÁS CASTRO SILVA LDA

IMPLEMENTAÇÃO DE MEIOS PARA AUMENTO DA INOVAÇÃO EMPRESARIAL 
(PRODUTO, MARKETING E ORGANIZACIONAL) 1.725.694 FEDER 1.294.271

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001587
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

G.E.G.-GABINETE DE ESTRUTURAS E 
GEOTECNIA LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO SUPORTADA EM INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE 
MARKETING 888.905 FEDER 400.007

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000515
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas VIEIRA ARAÚJO, S.A. inoVA - inovação no mercado do packaging 783.758 FEDER 470.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000828

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ECOIBERIA - RECICLADOS IBÉRICOS, 
S.A. ECOIBERIA 3.787.212 FEDER 2.651.049

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-002130

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto TÊXTEIS PENEDO S.A. TP Worldwide 418.015 FEDER 188.107

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000697
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TÊXTEIS PENEDO S.A. TP Intelegent Innovation 1.278.685 FEDER 639.343

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000715
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas COSTA & DIAS LDA PLASTICINOV 251.250 FEDER 125.625

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000149

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FIBROMADE - DOMINGOS BARROS - 
FOLHAS DE MADEIRA S.A.

Investimentos na Internacionalização da empresa- Realização de Feiras 
Internacionais, Catálogos, visitas de prospeção de mercado, estudos de 
mercado, presença na WEB e contratção de tecnicos superiore 478.891 FEDER 215.501

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002399
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FACTURA 21, UNIPESSOAL LDA Pooshing Exports 142.224 FEDER 64.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001277
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E 
GRANITOS DO ALTO TÂMEGA LDA Eficácia na dinamização do mercado internacional 340.236 FEDER 153.106

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-002039

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MISTOLIN, S.A. MISTOLIN@NEWMARKETS 710.006 FEDER 319.503

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-002045

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto MISTOLIN, S.A. MISTOLIN@QUALIFICA 124.984 FEDER 56.243

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001281
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) JOÃO OLIVEIRA LDA Projecto de Internacionalização Maquinol 166.071 FEDER 74.732

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002023
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MALLUS - SOCIEDADE AGRÍCOLA, 
UNIPESSOAL LDA Internacionalização do Turismo Rural 192.530 FEDER 86.639

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-002082
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

PRHOFAME - PRODUTOS 
HOSPITALARES FARMACEUTICOS E 
MEDICOS, LDA Qualificar para Vencer! 79.695 FEDER 35.863

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000338

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CARVITIN, TINTURARIA E 
ACABAMENTOS, LDA

Desenvolvimento de novos produtos e melhoria dos atuais e aumento da 
capacidade produtiva. 3.470.763 FEDER 2.082.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001892
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LACATONI DESPORTOS LDA Capacitação Organizacional 136.000 FEDER 61.200

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001765
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas LACATONI DESPORTOS LDA Desenvolvimento das capacidades de internacionalização 365.163 FEDER 164.323

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000694
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

SOCIEDADE DE AGRO TURISMO 
PADAM, LDA Projeto de empreendimento turistico da Sociedade Agro-turismo Padam 1.250.360 FEDER 875.252

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-000305
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME LEHMUS, LDA Fernando A.Lemos Nova Unidade Produtiva 805.053 FEDER 563.537

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-002471
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

TIPOCOR - PUBLICIDADE E ARTES 
GRÁFICAS, LDA TIPOCOR QUALIFICA 216.055 FEDER 97.225

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001302
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

ITP-INDUSTRIA TRANSFORMADORA 
DE PLASTICOS S.A. ITP - Plano de internacionalização 2015-2017 109.809 FEDER 49.414

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-001092
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

METALOMECÂNICA - VICTOR 
MONTEIRO LDA

MVM fora de portas: comercialização dos produtos ? sistemas de chaminés e 
sistemas de aquecimento nos mercados Reino Unido; Suíça e França 
(presença e participação em feiras internacionais; promoção e 373.500 FEDER 168.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000306
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

MARCANTE, MÁRMORES E 
CANTARIAS, UNIPESSOAL LDA Aumento da capacidade de produção e de valor acrescentado da Marcant 869.974 FEDER 521.985

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 295

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

CENTRO-02-0752-FEDER-001255
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) STAGRIC, LDA INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA STAGRIC 251.400 FEDER 113.130

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-02-0752-FEDER-000880
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado SPAROS LDA SPRINT 89.465 FEDER 40.259

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-002268
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME CONSOLIDADOR - BOOK SOFT, LDA. Internacionalização da Consolidador Book Soft 582.845 FEDER 262.280

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100357
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CLAUDIA SOFIA BORGES FARIAS DA 
SILVEIRA Pastelaria ´Sabores Divinos´ 274.913 FEDER 178.693

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-05-1810-FEDER-000005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 05 - Alterações climáticas e prevenção e gestão de risco

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO 
CIVIL E DE BOMBEIROS DOS AÇORES 
(SRPCBA) Rede de Telecomunicações de Emergência da RAA 2.180.994 FEDER 1.853.845

05 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a 
prevenção e gestão de riscos

POCI-02-0853-FEDER-000417

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto UNITED BIOPOLYMERS, S.A. BIOPLASTIC 2.0 4.372.398 FEDER 3.279.298

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0752-FEDER-000163
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MÉTODENSAIO, LDA Estratégia de Expansão de Mercado numa Dinâmica Internacional 945.294 FEDER 425.382

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000174
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) FABRICA DE PLASTICOS FAVIR LDA Favir 2015 - desenvolver soluções novas e custo-eficientes 269.100 FEDER 161.460

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000412

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A.T.B.-ACABAMENTOS TÊXTEIS DE 
BARCELOS LDA ATB - Crescer com novos desafios 7.921.949 FEDER 4.753.170

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000705

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. EXPANSÃO DE GAMA POR VIA DA INOVAÇÃO 3.427.500 FEDER 1.542.375

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-000472
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PANEDGE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PAINÉIS LDA Paninov 877.235 FEDER 526.341

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000247

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CORK SUPPLY PORTUGAL, S.A. Cork Supply Portugal - Estratégia 2015-2017 3.434.000 FEDER 2.060.400

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000225
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CARADONNA -ASSEMBLAGEM DE 
COFRES FORTES, LDA ATM2020 2.526.844 FEDER 1.263.422

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000558
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

CAPAVENTURE - EQUIPAMENTOS 
PARA LAZER E TEMPOS LIVRES, LDA

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: INOVAÇÃO EMPRESARIAL  CAPAVENTURE 
2015/2017 397.839 FEDER 278.487

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000718
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LIGHTBOX - COMUNICAÇÃO 
AUDIOVISUAL LDA

Reestruturação do processo de pré produção; produção e pós-produção de 
filmes 303.265 FEDER 181.959

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-002097
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ISENS - ELECTRÓNICA LDA Internacionalização dos produtos da marca maksense: indexor e iRack 208.504 FEDER 93.827

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0752-FEDER-001059
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

A. & R. PONTES, REPRESENTAÇÕES 
DE CALÇADO, S.A.

Projeto de internacionalização com ações de carater inovador e diversificação 
de mercados 241.922 FEDER 108.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000199

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA FANTASTIC COLOURS 3.456.907 FEDER 2.074.144

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-001402
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BLUE CHEM - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A.

Lançamento do Projeto de Revenda - a marca AdBlue Revenda. Reforço do 
comprometimento ambiental. 34.385 FEDER 15.473

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000312
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

LITBAG - BAG IN BOX SOLUTIONS, 
LDA LITBAG - LIQUID PACKAGING SOLUTIONS 186.481 FEDER 111.889

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-02-0853-FEDER-000476
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas SAMOFIL - TÊXTEIS LDA

Alteração fundamental dos processos de produção pela incorporação de 
tecnologia mais inovadora e eficiente. 2.609.615 FEDER 1.565.769

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000299

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

T. S. F. - METALÚRGICA DE PRECISÃO 
LDA Desenvolvimento de uma area de negocio nova de alto valor acrescentado 3.049.760 FEDER 2.134.832

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000145
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DALPER - CUTELARIA E PRODUTOS 
DE MESA S.A.

Expansão internacional através da inovação de marketing, desenvolvendo 
produtos com elevado design apoiado inovação tecnológica 2.457.559 FEDER 1.474.535

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000440
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

JOSE GONÇALVES DOS SANTOS & 
FILHOS LDA INOVAÇÃO EMPRESARIAL - JGS 2015/2017 409.246 FEDER 286.472

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000224

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PAMPI-LAR - PAPÉIS DE PORTUGAL 
S.A. Redimensionamento Pampilar 3.127.081 FEDER 2.188.957

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000501

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

CABELTE-CABOS ELECTRICOS E 
TELEFONICOS S.A. Cabelte 2020 8.420.000 FEDER 3.789.000

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0651-FEDER-000380
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

ARTSHOES - INDÚSTRIA DE 
CALÇADO, LDA ART SHOES 1.026.856 FEDER 770.142

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000853
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ LDA

Fabricação de novos produtos, reorganização do processo produtivo e sistema 
de informação 1.155.343 FEDER 577.672

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000132

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto IVLUI - TÊXTEIS S.A. Ivlui(r) Competitividade 3.478.747 FEDER 2.435.123

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000200

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação EUROCAST PORTUGAL, S.A. Eurocast 2020 22.985.500 FEDER 10.343.475

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-000165
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

PROMOPLAS,PROMOÇÕES E 
TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAS 
PLASTICAS LDA IML 2015 696.540 FEDER 487.578

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000281
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

METALOMECÂNICA - VICTOR 
MONTEIRO LDA

Aumento da capacidade de produção dos sistemas de chaminés e produção 
de sistemas de aquecimento 1.508.759 FEDER 905.255

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000210
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

JOPER - INDÚSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, S.A.

Expansão produtiva com novas tecnologias, para o fabrico de novos produtos 
para o mercado intenacional 926.721 FEDER 463.360

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000204
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

OLITREM-INDÚSTRIA DE 
REFRIGERAÇÃO, S.A.

Reposicionamento competitivo da OLITREM induzido pela inovação de 
produtos e processos produtivos, comerciais e organizacionais, com especial 
aposta num incremento significativo das suas vendas para o 376.715 FEDER 226.029

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000192
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E 
CORTE DE PAPEL, S.A. Trevipapapel 2015 - optimizar a oferta e processos 395.470 FEDER 237.282

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000656
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

SOCIEDADE DE FUNDIÇÃO 
INJECTADA MACEIRA LDA SofInov2015 831.932 FEDER 499.159

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000575

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação GLNPLAST, S.A. GIM2020 - Growing in International Markets 7.105.404 FEDER 3.907.972

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000334

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LACOVALE - PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, SERRALHARIA E 
ELECTRIFICAÇÕES, LDA Capacitação do processo de produção da Lacovale 3.387.481 FEDER 2.371.237

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000410
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

GOTT - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, 
LDA My Personal Travel Assitant 565.720 FEDER 339.432

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000318

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

MOLDEGAMA - MOLDES TÉCNICOS, 
S.A. Excelência2015 3.057.385 FEDER 1.834.431

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0954-FEDER-100185
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANA CATARINA MATOS PIQUES 
SAMPAIO Implementação de uma Loja de Pronto a Vestir 5.809 FEDER 2.324

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000128

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TINKAVE - ACABAMENTOS PONTE DE 
SERVES LDA Tinkave i9 3.238.206 FEDER 2.266.744

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000355
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) TTE - TEIXEIRA TECH ENERGY, LDA

CRIAÇÃO DE UNIDADE EMPRESARIAL DE SUPORTE À ENGENHARIA E 
PRODUÇÃO TECNOLOGICA PARA O SETOR INDUSTRIAL DO AMBIENTE E 
ENERGIA 196.837 FEDER 137.786

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000131

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto FAMILITEX TECELAGEM LDA Inovar, Crescer, Diversificar, Internacionalizar 3.976.576 FEDER 2.385.946

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000482

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

BRAMP-METAIS E POLIMEROS DE 
BRAGA LDA BRAMPINOV - Inovação e Competitividade no Mercado Global 3.303.015 FEDER 2.312.110

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000307
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) PANTEST, UNIPESSOAL LDA

Constituição de empresa e criação de unidade industrial de produção de 
testes rápidos de diagnóstico de medicina humana 1.775.351 FEDER 1.331.513

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000345

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

WEGEURO - INDÚSTRIA ELÉCTRICA 
,S.A.

Construção de um novo estabelecimento industrial em Santo Tirso onde será 
instalada a linha de produção de motores seguros de Baixa Tensão até à 
carcaça 355 que será dotada de um processo de fabrico c 5.925.349 FEDER 2.666.407

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000140
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas BKR INTERNACIONAL, LDA Desenvolvimento de processos e expansão da atividade 377.010 FEDER 263.907

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000260
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

FREDERICO OLIVEIRA, UNIPESSOAL 
LDA MY STYLE MARIANO - INNOVATING TO THE GREEN&LUXURY WORLD 643.175 FEDER 450.223

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0651-FEDER-000304
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas ADVANCEDSTATUS, LDA Visando o Futuro com Tecnologia e Competência 141.117 FEDER 105.838

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000458
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

INOCAMBRA - CONSTRUÇÕES EM 
AÇO INOX LDA Desenvolvimento e expansão Internacional da Inocambra 1.152.350 FEDER 806.645

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000285
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas FTB - FÁBRICA DA BARCA, S.A. 2 FTB PF inovador - fixação oculta e à vista 1.000.226 FEDER 500.113

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000423
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

DPF - INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS 
DE CORTIÇA, LIMITADA

Desenvolvimento de um processo inovador para a produção de um novo 
produto - as rolhas técnicas para espumante e champanhe a partir de 
granulado de cortiça por moldação individual. 497.200 FEDER 248.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000291

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação AMORIM REVESTIMENTOS, S.A. CorkTech Innovation 5.377.500 FEDER 2.380.500

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

CENTRO-02-0853-FEDER-000297
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) INCOVECA - GRANITOS S.A. Incoveca Futuro 2.097.099 FEDER 1.258.260

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000404

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

KATHREIN AUTOMOTIVE PORTUGAL, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Liderança na Inovação 3.996.807 FEDER 2.198.244

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000584
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas PLASTICOS JOLUCE S.A.

JOLUCE_OAZ_DIV3Expor-Criação de Novo Estabelecimento com novos 
produtos internacionalizaveis e alto valor acrecentado 823.060 FEDER 411.530

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000275
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

FOZBORDADOS - INDÚSTRIA DE 
BORDADOS LDA

Adoção de novas técnicas de bordar, produção de novos produtos e criação de 
marca própria 759.061 FEDER 455.437

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000813
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

E&T - ENGINEERING AND TOOLING 
LDA

InjectValue ? Criação de valor através do alargamento da atividade para o 
fornecimento de peças injetadas para a indústria automóvel 2.367.750 FEDER 1.657.425

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000640
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

TOPCOATEMBAL - PACKAGING E 
TRATAMENTO DE PLÁSTICO, LDA Inovação Tecnológica na Metalização de Peças 773.454 FEDER 464.072

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-02-0853-FEDER-000379
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

APAMETAL-APARELHAGEM 
METALICA LDA APAMETAL - CTP Automatic 5.047.315 FEDER 1.888.214

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000624
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

GALMAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LDA

Nova unidade fabril da Galmax para início de produção de equipamentos 
agricolas e componentes de chapa 2.262.328 FEDER 1.131.164

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0651-FEDER-000339
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) ECOSURFRESORT, LDA

BUKUBAKI ? criação de parque de campismo eco-sustentável com integração 
de alojamento e animação sofisticados e orientados para a natureza, desporto 
e bem-estar. 1.219.908 FEDER 914.931

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000672
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TRIGNOLÁXIA, S.A.

Reposicionamento competitivo ancorado no reforço da capacitação 
empresarial da empresa através da INOVAÇÃO de produtos e processos 
produtivos, comerciais e organizacionais, que viabilizarão a prossecu 2.076.894 FEDER 1.246.137

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000591

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto NUNEX - WORLDWIDE, S.A.

Fabrico de novos produtos - pensos higiénicos, tampões, toalhistas e fraldas 
ultrafinas 17.272.500 FEDER 8.636.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-000271
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

LOUDNESS FILMS - CENTRO DE PÓS 
PRODUÇÃO, LDA Sistema ATMOS - Daily Rushes - Master Deliveries 247.490 FEDER 173.243

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000127

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto CAMPOS & CAMPOS, LIMITADA Verticalizar, Inovar, Internacionalizar e Crescer 8.672.553 FEDER 5.203.532

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000455
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EMBALCER - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE EMBALAGEM LDA

Linha de extrusão de cinta PET com produção de bobines jumbo e super 
jumbo, celadas e impressas 2.668.773 FEDER 1.334.387

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000066

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
VINHO DO PORTO (AEVP) Port and Douro Wines, a Taste of Origin 1.718.614 FEDER 947.853

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000005

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE CURTUMES INTERNATIONAL VINTAGE LEATHER 1.186.441 FEDER 655.509

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-017256
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME OSVALDO MATOS S.A.

Reforço global da capacitação e competências da empresa, nas áreas da 
organização e gestão, TIC?s e desenvolvimento de novos produtos 5.044 FEDER 2.270

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000043

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS EMPRESAS DAS TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E ELECTRÓNICA GET GLOBAL 1.638.235 FEDER 905.125

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-09-6177-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Algarve

09 - Assistência técnica ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE 
INOVAÇÃO, S.A. ANI - Assistência Técnica 2015/2016 25.000 FEDER 17.500

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-06-6177-FEDER-000004

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE 
INOVAÇÃO, S.A. ANI - Assistência Técnica 2015/2016/2017 4.117.647 FEDER 3.500.000

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POAT-01-6177-FEDER-000007
Programa Operacional Assistência 
Técnica 01 - Coordenação, gestão monitorização e auditoria   

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE 
INOVAÇÃO, S.A.

Emissão de pareceres de avaliação técnico-científica por peritos 
independentes 147.416 FEDER 121.190

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALT20-10-6177-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 10 - Assistência Técnica

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE 
INOVAÇÃO, S.A. ANI - Assistência Técnica 2015/2016 24.772 FEDER 18.579

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

NORTE-10-6177-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Norte 10 - Assistência técnica

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
NORTE (CCDR NORTE)

Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do Programa Regional do Norte - 
2015 1.190.715 FEDER 1.071.643

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-02-0853-FEDER-000070

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS EMPRESAS DAS TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E ELECTRÓNICA GET DIGITAL 1.699.950 FEDER 750.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000001

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A.P.I.M.A.-ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DA INDUSTRIA DE 
MOBILIARIO E AFINS Apima 2020 8.021.113 FEDER 4.111.825

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000039

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - 
INTERVENÇÃO DE EXCELÊNCIA NO 
SECTOR AGRO-ALIMENTAR PORTUGALFOODS - Projeto Conjunto de Internacionalização 2015-2016 2.312.172 FEDER 1.255.540

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-000023

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO DE SALÕES 
INTERNACIONAIS DE MODA From Portugal 2015-2016 13.051.073 FEDER 7.210.718

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000021

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
JOVENS EMPRESARIOS Next Step 3.711.010 FEDER 2.037.569

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100015
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A. Iber King, Restauração S.A. - Estabelecimento Burger King Terceira 473.416 FEDER 222.505

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100014
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A. Iber King, Restauração S.A. - Estabelecimento Burger King São Miguel 472.961 FEDER 222.292

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000041

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À 
INDÚSTRIA METALOMECÂNICA design 242.099 FEDER 132.959

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-06-6177-FEDER-000002

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POCI – COMPETE 2020 para 
os anos de 2015, 2016 e 2017. 5.294.118 FEDER 4.500.000

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALG-09-6177-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Algarve

09 - Assistência técnica IAPMEI - AGÊNCIA PARA A 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. IAPMEI - Assistência Técnica - 2015/2016 75.000 FEDER 52.500

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-06-6177-FEDER-000005

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

Projeto de Assistência Técnica para suporte à Autoridade de Gestão do 
Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização em 
2016 e 2017 12.570.683 FEDER 10.685.080

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALT20-10-6177-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 10 - Assistência Técnica

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Alentejo 2020 para os 
anos de 2015 e 2016 554.114 FEDER 415.585

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POAT-01-6177-FEDER-000006
Programa Operacional Assistência 
Técnica 01 - Coordenação, gestão monitorização e auditoria   

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

Contratação de peritos para avaliação de projetos no âmbito da tipologia de 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito do Portugal 2020”  307.500 FEDER 252.796

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-02-0752-FEDER-000003

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PORTUGAL BUSINESS ON THE WAY (BOW) 2015/2016 4.865.614 FEDER 2.661.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-008945
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

EMPATIAS - DECORAÇÃO DE 
INTERIORES LDA

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho e 
reforço das capacidades de gestão ao longo de todo o processo de negócio da 
empresa através do desenvolvimento e implementa 30.343 FEDER 13.654

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000025

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMISSÃO DE VITICULTURA DA 
REGIÃO DOS VINHOS VERDES Programa de Internacionalização e Valorização do Vinho Verde 184.269 FEDER 101.775

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100128
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DIOGO MANUEL DE SOUSA BATISTA

Diogo Batista & António Batista, Lda. (empresa a constituir) - Turismo de 
habitação em espaço rural 284.804 FEDER 170.882

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-017255
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME

JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS 
E AGRÍCOLAS S.A. ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente 29.062 FEDER 16.160

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000032

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS METALÚRGICOS, 
METALOMECANICOS E AFINS DE 
PORTUGAL

Internacionalização do Metal - plano de acção global, no contexto de uma 
visão integrada da indústria transformadora IX 1.159.511 FEDER 633.693

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0145-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação UNIVERSIDADE DO PORTO LEPABE-2-ECO-INNOVATION 2.550.000 FEDER 2.167.500

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0145-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação UNIVERSIDADE DO PORTO

Diabetes & obesity at the crossroads between Oncological and Cardiovascular 
diseases – a system analysis NETwork towards precision medicine (DOCnet) 4.492.639 FEDER 3.818.743

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-000064

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E 
RELOJOARIA DE PORTUGAL Programa de internacionalização do setor da ourivesaria ? 2015 e 2016 1.742.794 FEDER 962.894

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100236
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Pedro Pereira Vieira da Rosa instalação de 8 alojamentos tendas destinadas ao Glamping 294.171 FEDER 191.211

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0752-FEDER-000057

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA EXTRACTIVA E 
TRANSFORMADORA PMR PEDRA COM VALOR 443.898 FEDER 245.095

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-10-6177-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 10 - Assistência Técnica

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E 
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, 
E.P.E., ABREVIADAMENTE 
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E. Portugal 2020 - PORAlentejo - Assistência Técnica - 2015/2016 154.176 FEDER 115.632

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

CENTRO-10-6177-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Centro 10 - Assistência Técnica

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E 
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, 
E.P.E., ABREVIADAMENTE 
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E. Portugal 2020 - PORCentro - Assistência Técnica - 2015/2016 344.683 FEDER 258.513

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-06-6177-FEDER-000001

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E 
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, 
E.P.E., ABREVIADAMENTE 
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E. Portugal 2020 - Compete - Assistência Técnica - 2015/2017 3.334.270 FEDER 2.834.129

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALG-09-6177-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Algarve

09 - Assistência técnica

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E 
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, 
E.P.E., ABREVIADAMENTE 
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E. AICEP - Assistência Técnica - 2015/2016 63.430 FEDER 44.401

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-02-0853-FEDER-000016

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE 
MADEIRA E MOBILIÁRIO DE 
PORTUGAL ECOWOOD: competitividade pela gestão florestal sustentável 1.597.393 FEDER 882.560

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-01-0145-FEDER-000035
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL

INNOVMAR - Innovation and Sustainability in the Management and 
Exploitation of Marine Resources 4.493.997 FEDER 3.819.898

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000048

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE 
CALÇADO,COMPONENTES E 
ARTIGOS DE PELE E SEUS Valorização da Oferta do Cluster do Calçado 2015 (2º semestre) e 2016 1.490.117 FEDER 807.574

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000010

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE 
CALÇADO,COMPONENTES E 
ARTIGOS DE PELE E SEUS 

Programa de InternacionalizaÃ§Ã£o do Cluster do CalÃ§ado - 2015 (2Âº sem.) 
e 2016 (1Âº sem.) 14.294.803 FEDER 7.500.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000102

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE 
MADEIRA E MOBILIÁRIO DE 
PORTUGAL INTERWOOD 2015/16 - EXPORTAÇÃO MAIS SUSTENTADA 6.080.447 FEDER 3.220.228

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000246
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

BLUE CHEM - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A. Aposta na Revenda, na Internacionalização e na Inovação dos processos 275.389 FEDER 165.233

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-03-1406-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono

CIM DO AVE - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO AVE

 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Comunidade 
Intermunicipal do Ave 150.000 FEDER 127.500

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

POCI-02-0853-FEDER-000014

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE GUIMARÃES Guimarães2020 1.723.579 FEDER 952.278

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SOCIEDADE CORRETORA LDA

Implementação do Referencial Normativo Codex Alimentarius - Sistema de 
Segurança Alimentar 252.299 FEDER 138.765

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000011

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E 
VESTUÁRIO DE PORTUGAL GREEN TEXTILE CLUB 264.469 FEDER 145.349

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000136

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

AMTROL - ALFA, METALOMECÂNICA 
S.A. XLite New Generation 4.426.600 FEDER 1.549.310

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-02-0853-FEDER-000178
Programa Operacional Regional do 
Norte 02 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

MARMILAGES-INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MARMORES E 
GRANITOS LDA Renovação Processo Industrial 1.423.823 FEDER 854.294

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000150

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto WOODONE, MOBILIÁRIO S.A.

Inovação do Processo Produtivo como fator diferenciador na produção de 
Mobiliário destinado ao Mercado Internacional 4.733.122 FEDER 3.313.185

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-03-1406-FEDER-000007
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono ÁREA METROPOLITANA DO PORTO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL AMP 338.250 FEDER 287.513

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

CENTRO-02-0853-FEDER-000242
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

CODEPLAS - ENGENHARIA DE PEÇAS 
PLÁSTICAS LDA Inovação em nova unidade produtiva/ estabeleçimento  ( produtos/processos) 1.484.450 FEDER 890.670

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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POCI-02-0853-FEDER-000744

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

DMM - DESENVOLVIMENTO, 
MAQUINAGEM E MONTAGEM LDA

Fabricação de peças para automóveis mais sustentáveis e respeitadores do 
ambiente 5.240.050 FEDER 2.620.025

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000119

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CONSELHO EMPRESARIAL DO 
TÂMEGA E SOUSA - CETS 
ASSOCIAÇÃO

TAMS.in. 2015/2016 Programa de Conhecimento e Acesso a Mercados 
Externos 385.824 FEDER 213.167

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000040

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
FELGUEIRAS FELGUEIRAS SEM FRONTEIRAS 286.471 FEDER 158.275

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-03-1406-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
TÂMEGA E SOUSA PAMUS Tâmega e Sousa 150.000 FEDER 127.500

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

NORTE-03-1406-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO TÂMEGA Plano de Ação de Mobilidade Urbana sustentável da NUT III Alto Tâmega 75.000 FEDER 63.750

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

NORTE-09-0550-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Norte 09 - Capacitação Institucional e TIC MUNICÍPIO DE VALPAÇOS Loja do Cidadão em Valpaços 390.000 FEDER 331.500

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

POCI-02-0752-FEDER-000106

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PAÇOS DE FERREIRA Internacionalização do Mobiliário 493.815 FEDER 261.455

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-01-0249-FEDER-018049
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação SHAMIR OPTICAL, LDA SHAMIR 2020 1.271.956 FEDER 572.537

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000007

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA 
PÓVOA DE VARZIM Póvoa Inovadora 794.688 FEDER 439.065

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000095

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INSTITUTO ELECTROTECNICO 
PORTUGUES

Programa de Internacionalização dos clusters da Iluminação e da Refrigeração 
nos setores elétricos e eletrónicos. 1.995.439 FEDER 1.061.678

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0145-FEDER-000025
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE 
ENERGIA E GEOLOGIA I.P.

EXPLORA - Definição de novos vetores de conhecimento geológico, geofísico e 
geoquímico para a região setentrional de Neves Corvo 645.066 FEDER 548.306

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

LISBOA-02-0853-FEDER-017258
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME OLICARGO-TRANSITARIO, S.A.

Reforço da capacidade de organização e gestão da empresa para 
melhoramento do setor dos transportes e da logística. 8.597 FEDER 3.869

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

LISBOA-02-0853-FEDER-017257
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME VALCONTROL, S.A. Capacitação da gestão e reforço da competitividade da VALCONTROL 2.900 FEDER 1.305

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000581
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MISTOLIN, S.A. Valorização de resultados de I&D e inovação da MISTOLIN 2.817.500 FEDER 1.972.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000188
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MIRANDA & IRMÃO LDA

Implementação de Inovação tecnológica, de marketing e organizacional com o 
objetivo de desenvolvimento de um novo portfólio de componentes para 
bicicletas, concebidos com inovações funcionais e tecnol 2.578.611 FEDER 1.805.027

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000148
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VIDRARIA MORTÁGUA - VIDROS E 
ESPELHOS, S.A.

Aumento da capacidade de produção e penetração no mercado de Espanha, 
França e Angola 1.276.622 FEDER 893.635

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-10-6177-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Centro 10 - Assistência Técnica

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
CENTRO (CCDR CENTRO) Assistência Técnica Centro2020 5.795.551 FEDER 4.926.218

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-02-0853-FEDER-000125

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

EPEDAL - INDÚSTRIA DE 
COMPONENTES METÁLICOS S.A. Expansão da capacidade produtiva em novos processos / produtos 3.653.603 FEDER 1.826.802

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000117

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO 
DISTRITO DE AVEIRO INOV_MARKET 574.977 FEDER 317.675

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000123

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO 
DISTRITO DE AVEIRO IQ PME 311.318 FEDER 172.003

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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NORTE-01-0145-FEDER-000017
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology 4.127.774 FEDER 3.508.607

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

NORTE-01-0145-FEDER-000038
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES 
E ALTO DOURO INNOVINE&WINE - Vineyard and Wine Innovation Platform 5.293.985 FEDER 4.499.887

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000319

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

FORCEFER - ENGENHARIA 
METALOMECÂNICA, LDA FORCEFER - Soluções Estruturais Metálicas 4.105.881 FEDER 3.079.411

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-03-1406-FEDER-000008
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
DOURO PAMUS do Douro 91.020 FEDER 77.367

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

POCI-02-0853-FEDER-000056

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DO DISTRITO DE BRAGANÇA INOVA PME - Projeto de Melhoria Empresarial 762.541 FEDER 421.304

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000079

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DO DISTRITO DE BRAGANÇA Internacionalização das Terras Altas de Portugal 2015/16 283.185 FEDER 155.062

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-03-1406-FEDER-000006
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS 
TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

PLANO DE ACÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DAS TERRAS DE 
TRÁS-OS-MONTES 67.650 FEDER 57.503

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

LISBOA-02-0752-FEDER-008946
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 02 - Reforçar a competitividade das PME BIOSURFIT S.A. Internacionalização - From the Lab to the World 382.944 FEDER 146.837

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000506
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BAMER - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS 
LDA

Reestruturação do processo produtivo, logístico e organizacional para 
exploração de uma oferta altamente customizável, inovadora e posicionada 
em novos segmentos de mercado. 948.676 FEDER 664.073

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000030

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INOVA-RIA: ASSOCIAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA UMA REDE DE 
INOVAÇÃO EM AVEIRO Projeto ACTOR 3 - Qualidade e Certificação para o setor TICE 2.164.698 FEDER 1.192.143

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000058

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 
EMPRESÁRIOS PORTUGAL-CHINA

Programa de Internacionalização para os Mercados da China, Macau e Hong 
Kong_Biénio 2015-2016 1.092.294 FEDER 603.492

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000074

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E 
EVENTOS - FCE/ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL Clube PME Internacional 2.112.548 FEDER 1.149.800

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-06-4842-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 06 - Coesão social e inclusão

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 
SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, 
I.P.

Reforço da capacitação e qualidade na prestação de cuidados de saúde 
primários no Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 1.033.921 FEDER 878.833

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POCI-02-0752-FEDER-000118

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS EMPRESAS METALÚRGICAS E 
ELECTROMECÂNICAS

Projecto Conjunto de Internacionalização das Empressa Metalúrgicas e 
Electromecânicas 594.659 FEDER 328.549

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000088

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE SOFTWARE QGlobal 884.625 FEDER 488.206

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-06-6177-FEDER-000009

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE PORTUGAL (CCP)

Eixo VI Assistência Técnica (COMPETE 2020) - projeto de formação ação 
“Dinamizar” 691.596 FEDER 691.596

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-06-6177-FEDER-000007

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA, I.P. Assistência Técnica - POCI - COMPETE 2020 - AMA 2015/17 1.176.471 FEDER 1.000.000

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-06-6177-FEDER-000008

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

CONFEDERAÇÃO DOS 
AGRICULTORES DE PORTUGAL

Assistência técnica para apoio ao exercício das competências de gestão que 
lhe foram delegadas enquanto Organismo Intermédio no âmbito do Projeto 
Formação-Acção. 500.000 FEDER 500.000

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-02-0752-FEDER-000047

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL 
PORTUGUESA - CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) FROM PORTUGAL 1.053.448 FEDER 575.510

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000065

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL 
PORTUGUESA - CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) QI - Qualidade & Inovação 1.911.360 FEDER 1.038.632

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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LISBOA-09-6177-FEDER-000001
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 09 - Assistência técnica

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE 
LISBOA E VALE DO TEJO (CCDR LVT)

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional de Lisboa 2020 para o 
ano 2015 535.714 FEDER 441.964

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALT20-10-6177-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 10 - Assistência Técnica TURISMO DE PORTUGAL I.P. Assistência Técnica 2015/2016 - PO Alentejo - TP, I.P. 256.222 FEDER 192.167

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALG-09-6177-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Algarve

09 - Assistência técnica
TURISMO DE PORTUGAL I.P. Assistência Técnica 2015/2016 – PO Algarve - TP, I.P. 100.000 FEDER 70.000

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-06-6177-FEDER-000003

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica. TURISMO DE PORTUGAL I.P. Assistência Técnica 2015/2017 – PO CI - TP, I.P. 289.084 FEDER 245.722

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-02-0752-FEDER-000029

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CÂMARA DE COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LUSO-MEXICANA Portugal Connect II 775.652 FEDER 424.979

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-06-6177-FEDER-000006

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

C.T.P. - CONFEDERAÇÃO DO 
TURISMO PORTUGUÊS

Programa de Formação Ação Melhor Turismo 2020 operacionalizado pelo 
Organismo Intermédio da CTP. Assistência Técnica para o Biénio 2015/2017. 427.600 FEDER 363.460

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POAT-01-6177-FEDER-000001
Programa Operacional Assistência 
Técnica 01 - Coordenação, gestão monitorização e auditoria   

AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P. EMAC - Estrutura de Missão de Apoio ao Curador - 2015 235.237 FEDER 193.389

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POAT-01-6177-FEDER-000002
Programa Operacional Assistência 
Técnica 01 - Coordenação, gestão monitorização e auditoria   

AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P. EMPIS - Estrutura de Missão Portugal Inovação Social - 2015 510.000 FEDER 419.272

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POAT-01-6177-FEDER-000004
Programa Operacional Assistência 
Técnica 01 - Coordenação, gestão monitorização e auditoria   

AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P. Sistema de Gestão e Controlo ADC 2016/2018 13.757.026 FEDER 11.309.688

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POAT-01-6177-FEDER-000005
Programa Operacional Assistência 
Técnica 01 - Coordenação, gestão monitorização e auditoria   

AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P. Gestão Geral ADC 2016/2018 32.020.908 FEDER 26.324.473

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

LISBOA-08-1406-FEDER-000001
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 08 - Desenvolvimento urbano sustentável ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana de 
Lisboa - PAMUS/AML 92.250 FEDER 46.125

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

POCI-06-6177-FEDER-000010

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 06 - Assistência Técnica.

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 
TECNOLOGIA COMPETE-AT-FCT-2015 2.941.132 FEDER 2.499.962

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALT20-01-0651-FEDER-000006
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NERPOR-NUCLEO EMPRESARIAL DA 
REGIÃO DE 
PORTALEGRE/ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL

EMPREENDER+ ALENTEJO | Promoção de Oportunidades de Negócio na 
Região do Alentejo 307.240 FEDER 261.154

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-06-4842-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 06 - Coesão social e inclusão

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 
NORTE ALENTEJANO, E.P.E. Reforço da Diferenciação e Complementaridade de Serviços de Saúde e Apoio 1.062.256 FEDER 902.917

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ALT20-04-1406-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 04 - Desenvolvimento urbano sustentável 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO ALENTEJO Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável para o Alto Alentejo 98.400 FEDER 83.640

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ACORES-03-0954-FEDER-100065
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais WU YIZHEN Ampliação de uma loja de comércio a retalho 198.504 FEDER 97.267

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000059

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DOS CONCELHOS DE 
VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA 
DOS VINHOS QUALIFICARRUDA 295.395 FEDER 161.869

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME ASSOCIAÇÃO VALOR PEDRA INTERMARBLE   Internacionalização dos Mármores do Alentejo 217.353 FEDER 173.882

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

CEVALOR-CENTRO TECNOLOGICO 
PARA O APROVEITAMENTO E 
VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS 
ORNAMENTAIS E INDUSTRIAIS NS 2 - Natural Stone, Natural Sustainability 247.419 FEDER 197.935

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000009
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

TERRAS DENTRO, ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO Qualificação do Pão Alentejano 336.010 FEDER 285.609

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-01-0853-FEDER-000012
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

"NERE - NÚCLEO EMPRESARIAL DA 
REGIÃO DE ÉVORA - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL" ALENTEJO INOVAR+ | Promoção da Inovação na Região do Alentejo 160.276 FEDER 136.235

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000013
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

C.V.R.A.-COMISSÃO VITIVINÍCOLA 
REGIONAL ALENTEJANA Desenvolvimento de um Plano de Sustentabilidade para os Vinhos do Alentejo 266.256 FEDER 226.318

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-09-0550-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 09 - capacitação institucional e modernização administrativa

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
ALENTEJO IDE'Alentejo- (Inovação,  Desenvolvimento e Eficácia- na CCDRAlentejo) 248.801 FEDER 211.481

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-03-0145-FEDER-000008
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Novas ferramentas para a monitorização e avaliação de serviços de 
ecossistemas em sistemas de produção tradicionais do Alentejo sujeitos a 
intensificação 595.604 FEDER 506.263

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Sistemas de observação, previsão e alerta na atmosfera e em reservatórios de 
água do Alentejo - ALOP (ALentejo Observation and Prediction systems) 766.434 FEDER 651.469

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000016
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

GAMEFISH - GESTÃO E PROMOÇÃO DA PESCA RECREATIVA EM ALBUFEIRAS 
DA REGIÃO MEDITERRÂNICA 296.603 FEDER 252.112

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000006
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Micorrização de Cistus spp. com Terfezia arenaria (Moris) Trappe e sua 
aplicação na produção de túberas 251.707 FEDER 213.951

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Eficiência da tecnologia NIR para avaliação da maturação e qualidade de 
frutos 337.714 FEDER 287.057

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000014
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas (OLEAVALOR) 781.582 FEDER 664.344

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-06-4842-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 06 - Coesão social e inclusão

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE 
ÉVORA, E.P.E. Requalificação e Diferenciação Tecnológica 4.262.893 FEDER 3.623.459

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ALT20-10-6177-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 10 - Assistência Técnica

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
ALENTEJO

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional do Alentejo  - Alentejo 
2020 (Anos 2015-2016) 4.426.600 FEDER 4.426.600

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

ALT20-03-0145-FEDER-000013
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

MINEPLAT - Determinação do potencial em recursos minerais na plataforma 
continental do Alentejo e as condicionantes naturais impostas pelo 
soerguimento da margem continental no Plio-Quaternário 776.298 FEDER 659.854

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA AQUAPOLLIS+ Aquacultura do percebe (Pollicipes pollicipes) 415.101 FEDER 352.836

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000011
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Medição e avaliação da radiação solar directa no Alentejo: a sua interação 
com efeitos locais e respectivas implicações no mapeamento regional deste 
recurso energético (DNI-ALENTEJO) 510.255 FEDER 433.717

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000024
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA Produção de Arroz com Baixo Teor de Arsénio 469.896 FEDER 399.411

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0246-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA VALREGIA - Viabilização da cultura da nogueira no regadio do Alentejo 231.370 FEDER 196.664

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000007
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA Envelhecer com Segurança no Alentejo - Compreender para Agir (ESACA) 590.982 FEDER 502.335

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0246-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

HERCULES Interface for Technology Transfer and Teaming in Cultural Heritage - 
HIT3CH 355.035 FEDER 301.780

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000028
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Modelos Metalogénicos 3D da Zona de Ossa Morena: valorização dos recursos 
minerais do Alentejo 791.508 FEDER 672.782

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000015
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

M3DUSA - Microorganisms Monitoring and Mitigation - Developing and 
Unlocking novel Sustainable Approaches 596.583 FEDER 507.095

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação
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ALT20-03-0145-FEDER-000029
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

A Protecção Integrada do olival alentejano. Contributos para a sua inovação e 
melhoria contra os seus inimigos-chave 652.517 FEDER 554.639

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000017
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ColourStone - Cor de mármores e calcários comerciais: causas e alterações - 
ColourStone - Colour of commercial marbles and limestone: causes and 
changings 797.667 FEDER 678.017

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000039
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Melhoria da produção de pastagens em solos ácidos no Montado: abordagem 
química e biológica 731.836 FEDER 622.060

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0651-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PCTA-PARQUE DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO ALENTEJO, S.A.

Rede de Incubadoras de Base Tecnológica do Sistema Regional de 
Transferência de Tecnologia (SRTT) do Alentejo 433.352 FEDER 368.349

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-09-0550-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 09 - capacitação institucional e modernização administrativa

ADRAL - AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
ALENTEJO S.A. cSPticBT - Centro de Serviços Partilhados TIC de base territorial do Alentejo 181.758 FEDER 154.494

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

ALT20-04-1406-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 04 - Desenvolvimento urbano sustentável 

CIMAC - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
CENTRAL

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo 
Central 188.235 FEDER 160.000

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ALT20-01-0651-FEDER-000008
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ADRAL - AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
ALENTEJO S.A. Inovar e Empreender no Alentejo Litoral 182.347 FEDER 154.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO 
DISTRITO DE ÉVORA - COMÉRCIO, 
TURISMO E SERVIÇOS

QualiCompet - Qualificação e Inovação nos Setores do Comércio e Serviços do 
Distrito de Évora 249.499 FEDER 199.599

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000084

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DO CONCELHO DE 
ESPOSENDE ACICE QUALIFICAÇÃO PME 521.187 FEDER 284.931

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALG-03-1406-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Algarve

03 - Promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos CI - AMAL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALGARVE PMTI Algarve - PAMUS 212.500 FEDER 170.000

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ALG-09-6177-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Algarve

09 - Assistência técnica
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
ALGARVE Assistência Técnica do PO CRESC Algarve 2020 3.394.592 FEDER 2.885.403

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

NORTE-01-0145-FEDER-000019
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

LABORATÓRIO IBÉRICO 
INTERNACIONAL DE 
NANOTECNOLOGIA (LIN) Nanotechnology based functional solutions 2.547.789 FEDER 2.165.621

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0853-FEDER-000082

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - 
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS UpREST ? Competitividade e Inovação na Restauração 355.059 FEDER 196.170

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-03-1406-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
CÁVADO Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Cávado 150.000 FEDER 127.500

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

NORTE-01-0145-FEDER-000013
Programa Operacional Regional do 
Norte 01 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação UNIVERSIDADE DO MINHO

New avenues for the development of personalized medical interventions for 
neurological, oncologic and surgical disorders – “PersonalizedNOS” 3.869.785 FEDER 3.289.317

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

POCI-02-0752-FEDER-000108

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO HOME FROM 
PORTUGAL

Textiles Selection Home | From Portugal-Internacionalização de PME/Micro 
empresas do setor texteis lar 2015-2016 1.994.390 FEDER 1.081.920

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

NORTE-03-1406-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Norte 03 - Economia de baixo teor de carbono

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO MINHO Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS Alto Minho 2020 74.491 FEDER 63.317

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

POCI-02-0853-FEDER-000036

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE 
INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA 
DO MINHO

Qualificação e Reforço da Competitividade Empresarial na região do Alto e 
Baixo Minho 560.892 FEDER 304.809

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000105

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA 
SERRA DA ESTRELA Artesanato By Tradition 628.176 FEDER 346.433

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-06-1406-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Centro 06 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS 
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

Plano de ação de mobilidade urbana sustentável das Beiras e Serra da Estrela 
(PAMUS-BSE) 91.635 FEDER 77.890

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores
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POCI-02-0853-FEDER-000121

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERGA-NUCLEO EMPRESARIAL DA 
REGIÃO DA GUARDA-ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL BQ&E - Qualificar para exportar 171.110 FEDER 94.427

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000177
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) OLANO LOGÍSTICA DE FRIO LDA Responder de forma competitiva ao crescimento do mercado 1.492.159 FEDER 1.044.511

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100071
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RUBEN GONÇALO SANTOS ROMÃO

Criação de estabelecimento de reparação de electrodomésticos, informática e 
similares, com espaço de venda na Madalena do Pico. 109.347 FEDER 71.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-03-0145-FEDER-000018
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E 
VETERINÁRIA, I.P.

FASTBREED - implementação de um programa de melhoramento de 
variedades de trigo com base em seleção genómica 754.829 FEDER 641.605

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000040
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E 
VETERINÁRIA, I.P.

ValRuMeat - Valorização da carne de ruminantes em sistemas intensivos de 
produção 307.308 FEDER 261.212

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000019
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E 
VETERINÁRIA, I.P.

GenPrOv - Marcadores GENéticos para a PRodução e qualidade do leite em 
OVelhas da raça Assaf. 338.015 FEDER 287.313

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALG-02-0853-FEDER-017260
Programa Operacional Regional do 
Algarve

02 - Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 
empreendedorismo qualificado SOTECNISOL, S.A. Sotecnisol 2020 15.175 FEDER 6.829

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-017259

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto SOTECNISOL, S.A. Sotecnisol 2020 30.350 FEDER 13.658

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000050

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO 
PARA A PROMOÇÃO DAS FRUTAS, 
LEGUMES E FLORES DE PORTUGAL Portugal Fresh 2015_2016 1.330.471 FEDER 735.085

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000078

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO 
CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO 
CENTRO InovCluster - Internacionalização do Cluster Agro-Industrial 2015-2016 1.059.527 FEDER 584.109

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000063

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO 
CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO 
CENTRO

AddInov - Programa de capacitação para as empresas nos domínios da 
inovação e da economia digital 690.333 FEDER 381.409

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-06-1406-FEDER-000007
Programa Operacional Regional do 
Centro 06 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
BEIRA BAIXA (CIMBB) Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Beira Baixa 70.233 FEDER 59.698

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

CENTRO-06-1406-FEDER-000006
Programa Operacional Regional do 
Centro 06 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO TEJO

PAMUS MT / PIMT MT - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do 
Médio Tejo 58.809 FEDER 49.988

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

POCI-02-0853-FEDER-000054

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERSANT - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM RING - Ribatejo Inovação Na Gestão 488.824 FEDER 270.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NERSANT - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM

PromoTejo  -  Cooperação para a promoção internacional da Região da Lezíria 
do Tejo 599.806 FEDER 509.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000007
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NERSANT - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM InovPME - Inovação e valorização da oferta da Região do Alentejo 244.711 FEDER 195.769

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000027

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERSANT - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM Export Ribatejo 2020 472.619 FEDER 260.032

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0651-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NERSANT - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM INCUBAR + LEZÍRIA  - Promoção do Espirito Empresarial na Lezíria do Tejo 501.196 FEDER 426.017

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000844
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

GOSIMAT - COMÉRCIO E INDUSTRIA 
DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA

novação em  Portas acústicas com estrutura em madeira e núcleo em 
aglomerado de cortiça expandida e com Perfis estruturais e perimetrais em 
alumínio 1.729.216 FEDER 1.296.912

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-01-0249-FEDER-000391

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização 01 - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação GLNMOLDS, S.A. UP-MOLD - ULTRA-PRECISION MOLDS 4.883.582 FEDER 2.685.970

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 307

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

ALT20-01-0752-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A 
MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E 
GESTÃO MovingOut - Exportar para Crescer 166.727 FEDER 133.381

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A 
MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E 
GESTÃO INSIDE ALENTEJO: cooperação para a inovação dos produtos endógenos 163.341 FEDER 130.673

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-06-1406-FEDER-000001
Programa Operacional Regional do 
Centro 06 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

CIMRL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE 
LEIRIA

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável definido ao nível de NUTS III 
- Região de Leiria 91.020 FEDER 77.367

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

POCI-02-0853-FEDER-000012

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DA REGIÃO DE LEIRIA IQ+Empresas 2.969.313 FEDER 1.638.365

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000089

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DA REGIÃO DE LEIRIA International Business 1.968.813 FEDER 1.087.769

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000069

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE MARMORES 
GRANITOS E RAMOS AFINS 
(ASSIMAGRA) INTERSTONE 2016 2.824.910 FEDER 1.519.667

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000045

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE MARMORES 
GRANITOS E RAMOS AFINS 
(ASSIMAGRA) Stone.PT Project 585.104 FEDER 319.188

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS 
INDUSTRIAIS DE MARMORES 
GRANITOS E RAMOS AFINS 
(ASSIMAGRA) BARÓMETRO DO MÁRMORE 231.083 FEDER 184.866

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000073

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AIPI - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS 
PORTUGUESES DE ILUMINAÇÃO Light Fashion 2015/2016 - Feiras e Missões nos mercados externos 1.198.803 FEDER 642.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000240
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) MUNDIE TEC, LDA Expansão e diversificação da atividade 862.487 FEDER 517.492

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000024

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CEFAMOL-ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DA INDUSTRIA DE MOLDES Engineering & Tooling From Portugal 2015/2016 1.395.339 FEDER 768.529

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000547

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOCIEDADE METALURGICA 
MARINHENSE LDA SOMEMA IPB 5.320.792 FEDER 2.660.396

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000221
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

F.M.P.S. - FABRICAÇÃO DE MOLDES E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

Ampliação e Qualificação da Unidade de Negócio numa Dinâmica de Mercado 
Internacional 1.454.758 FEDER 872.855

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000314

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

SOCEMITS - INNOVATIVE TOOLING 
SOLUTIONS, LDA Socem ITS - Creative Innovation 3.749.750 FEDER 2.249.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0853-FEDER-000371

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

PANICONGELADOS - MASSAS 
CONGELADAS S.A. Introdução de Linhas de produção de pizzas, de pastel de nata e crepes 12.526.430 FEDER 7.515.858

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-06-1406-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Centro 06 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
VISEU DÃO LAFÕES

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Região 
Viseu Dão Lafões 188.235 FEDER 160.000

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

POCI-02-0752-FEDER-000076

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

TCP - ASSOCIAÇÃO PARA A 
PROMOÇÃO DO TURISMO NA 
REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL Internacionalização Centro2015 160.858 FEDER 88.791

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000190
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

BIO OESTE - VALORIZAÇÃO DE ÓLEOS 
VEGETAIS USADOS LDA

Instalação de novo layout associado a uma inovadora tecnologia de produção 
para a conversão de subproduto em biodiesel 356.069 FEDER 249.248

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-06-1406-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Centro 06 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE COIMBRA

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra 153.848 FEDER 130.771

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ALT20-01-0853-FEDER-000124
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

PENTA - ADHESIV, EMBALAGENS 
INDUSTRIAIS LDA Equipamento para embalagem flexível 1.694.141 FEDER 1.016.485

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ALT20-04-1406-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 04 - Desenvolvimento urbano sustentável 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
LEZÍRIA DO TEJO Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da Lezíria do Tejo 92.189 FEDER 78.360

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ALT20-01-0853-FEDER-000546
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME MENDES GONÇALVES, S.A. MG@2017 - Industrialização de IDI 2.145.168 FEDER 1.287.101

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000016
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T. Implementação das Redes de Oferta 399.790 FEDER 339.821

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000008
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Certificação do Setor Turístico do Alentejo e do Ribatejo - Qualificação do 
Destino - Subsetor do Alojamento 399.135 FEDER 339.265

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-04-1406-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 04 - Desenvolvimento urbano sustentável 

CIMBAL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO BAIXO 
ALENTEJO Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o Baixo Alentejo 61.254 FEDER 52.066

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ALT20-03-0145-FEDER-000038
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO 
ALENTEJO - CEBAL

ValBioTecCynara - Valorização económica do cardo (Cynara cardunculus): 
variabilidade natural e suas aplicações biotecnológicas 696.813 FEDER 592.291

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000041
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO 
ALENTEJO - CEBAL

SelectPinea : Desenvolvimento de marcadores genéticos para características 
de interesse em Pinheiro manso (Pinus pinea) 476.991 FEDER 405.442

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000032
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO 
ALENTEJO - CEBAL

SelectPorAl - Seleção e melhoramento genómico de características produtivas 
do Porco Alentejano 483.915 FEDER 411.328

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000020
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO 
ALENTEJO - CEBAL LENTIDEV - uma abordagem molecular à porosidade da cortiça 303.088 FEDER 257.625

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000021
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO 
ALENTEJO - CEBAL

HYDROREUSE - Tratamento e reutilização de águas residuais agroindustriais 
utilizando um sistema hidropónico inovador com plantas de tomate 601.224 FEDER 511.041

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0246-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO 
ALENTEJO - CEBAL TeCMeM - TeCnologia de Membranas em Movimento 231.354 FEDER 196.651

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-03-0145-FEDER-000034
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 03 - investigação, desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO 
ALENTEJO - CEBAL

 SelecTEcoli - Seleção e caracterização de estirpes de E. coli com tolerância 
acrescida a multi-inibidores derivados dos processos de pré-tratamento da 
biomassa lenhocelulósica 498.150 FEDER 423.427

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação

ALT20-01-0752-FEDER-000007
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NERBE/AEBAL - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DO BAIXO ALENTEJO E 
LITORAL Alqueva Exporta - Promoção internacional dos produtos da região de Alqueva 250.000 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000008
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

NERBE/AEBAL - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DO BAIXO ALENTEJO E 
LITORAL

ALENTEJO EXPORTAR MELHOR | Valorização dos Recursos da Região do 
Alentejo 499.404 FEDER 424.493

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0853-FEDER-000010
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E 
DEFESA DO PATRIMONIO NATURAL E 
CULTURAL DO CONCELHO DE 
MERTOLA Estimular - Inovação e Competitividade nas Áreas Rurais 251.733 FEDER 213.973

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100200
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RITA GARCIA DE MEDEIROS FRANCO

Remodelação de edíficio no centro de Ponta Delgada para funcionar como 
unidade de alojamento local 288.163 FEDER 172.898

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100201
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RITA GARCIA DE MEDEIROS FRANCO

Remodelação do rés do chão de um edíficio na rua Machado dos Santos para 
restauração e loja de produtos regionais 269.336 FEDER 161.602

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100012
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PANAZORICA - AGÊNCIA DE VIAGENS 
LDA Central de reservas turística 91.430 FEDER 48.458

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100056
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BRUNO ROCHA PEREIRA, 
UNIPESSOAL LDA Rent-a-Car 293.994 FEDER 176.396

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100259
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BRUNO & PAULA TERCEIRA, LDA Azoresrun - A forma mais fácil para programar as suas férias de sonho 11.792 FEDER 6.485

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100117
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RODRIGUES & CAROLINA - 
RESTAURAÇÃO, LDA Estabelecimento de restauração Sr Frango da Guia 84.588 FEDER 50.753

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100164
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SÓNIA DUTRA MEDEIROS - CLÍNICA 
MÉDICA, LDA Criação de empresa para exames ecográficos 75.074 FEDER 48.798

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100059
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais J.H.ORNELAS & CA,SUCESSOR LDA

Abertura de estabelecimento de comércio por grosso e a retalho de tintas, 
mobiliário e material de escritório. Abertura PA Repsol Sª Maria e 
Remodelação Armazém Birmánia Sª Maria 1.631.215 FEDER 524.815

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100141
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ATLANTIC HOME - AZORES, LDA

Carolina, Graça e Artur, Lda. (em nome de empresa a constituir) - 
Estabelecimento de hospedagem 53.341 FEDER 32.004

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100066
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AUTO-ELGE-COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE AUTOMOVEIS 
LDA Ampliação do Stand de Vendas Nissan e aquisição de equipamentos 199.989 FEDER 83.237

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100117
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MARIA MARQUES MOREIRA, LDA

instalação de empreendimento de Turismo de Habitação na Praça 5 de 
Outubro, 15-17, Ponta Delgada 172.005 FEDER 72.242

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100087
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AÇOROTEL-COMERCIALIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA, 
INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO 
ALIMENTAR LDA

Açorotel - Comercialização de Equipamentos para Hotelaria, Indústria e 
Distribuição Alimentar, Lda. - Remodelação de armazéns 180.023 FEDER 72.009

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100095
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SACA - SOCIEDADE AÇOREANA DE 
COMÉRCIO ALIMENTAR LDA Instalação de unidade industrial de enchimento de embalagens PET 4.952.713 FEDER 941.015

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100146
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais REGO COSTA & TAVARES LDA

 Construção de edifício de apoio e parque de viaturas e  aquisição de 
equipamentos para os balcões da ilha Terceira 198.849 FEDER 79.539

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100147
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais REGO COSTA & TAVARES LDA

Remodelação dos balcões de S. Miguel e aquisição de equipamento 
informático 199.281 FEDER 79.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100130
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SEAFREE - AZORES INTERNATIONAL 
CHARTERS, UNIPESSOAL LDA

Criação e desenvolvimento do serviço de animação turística que assenta na 
actividade marítimo-turística vocacionada para a realização de charters de 
longo curso, nomeadamente viagens transat 426.701 FEDER 254.830

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100104
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais UOU, LDA WOW CAR 102.938 FEDER 61.763

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100334
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOANNA SOUSA DE VASCONCELOS 
FRANCO Vet Care - Veterinária 33.512 FEDER 21.783

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100262
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Ivo Bettencourt Lima Farias Catering 282.157 FEDER 169.294

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100040
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

NÉLIA & PEDRO DECQ MOTA - 
TURISMO, LDA Nélia & Pedro Decq Mota - Turismo, Lda. - ´A Casa do Simão´ 112.795 FEDER 67.677

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DIALOGUEMOMENTS - ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS, LDA The Nook Hostel 236.382 FEDER 141.829

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100058
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BENTRANS - CARGA E TRANSITÁRIOS 
S.A. Remodelação e ampliação Armazem Nordela 1.973.730 FEDER 468.622

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais AGRITRACTORES LDA

Edifício de comércio e oficina de manutenção de máquinas e equipamentos 
agrícolas e industriais - Agritractores, Lda. 189.174 FEDER 83.237

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100122
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AZORIANI - ANIMAÇÃO E TURISMO, 
UNIPESSOAL LDA

Azoriani - Animação e Turismo, Unipessoal, Lda. - Remodelação/restyling do 
Hotel Comfort Inn 5.126.861 FEDER 2.614.699

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100085
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOSE LUIS AMBROZIO Instalação de Boutique de Pão 199.832 FEDER 83.929

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0954-FEDER-100101
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LUÍS MANUEL MELO - SERVIÇOS DE 
LAVANDARIA UNIPESSOAL LDA Aquisição de novos equipamentos 30.098 FEDER 12.039

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100025
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JRJF - INVESTIMENTOS, LDA Hostel Casa das Palmeiras 294.385 FEDER 176.631

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100181
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DO 
COLÉGIO LDA Peixeirada 31.549 FEDER 13.251

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100291
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

COMÉDIAS, MELO & HENRIQUES, 
LDA Comédias, Melo & Henriques, Lda. - Loja Bioforma Açores 85.707 FEDER 52.095

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100172
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JORGE MIGUEL GARCIA BRITES Estabelecimento de restauração/churrascaria e take-away 298.985 FEDER 179.391

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100170
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARINA ALEXANDRA GARCIA BRITES

instalação de snack-bar pastelaria no r/chão da R. da Misericórdia, 2, 4 e 6, 
Ponta Delgada 263.810 FEDER 158.286

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100154
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

WHALES BAY - EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS, LDA WHALES BAY AZORES ISLANDS 1.984.862 FEDER 1.012.280

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100090
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais GOMES & SANTOS LDA Padaria e Pastelaria Gomes - Rabo de Peixe 123.795 FEDER 49.518

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-12-6076-FEDER-000001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 12 - Alocação Específica para a Ultraperiferia

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO 
E TRANSPORTES

Compensação das despesas relacionadas com as obrigações de serviço público 
no transporte inter-ilhas 47.058.824 FEDER 40.000.000

12 - Sobrecustos - Regiões Ultraperiféricas - RUP

ACORES-03-0651-FEDER-100017
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais AZORES LIFE SCIENCE, LDA Produção e comercialização de Produtos Dermocosméticos 146.583 FEDER 102.608

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-06-4842-FEDER-000005
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 06 - Coesão social e inclusão

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM 
EPE Modernização e Inovação dos Equipamentos Clínicos 3.134.889 FEDER 2.664.656

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

ALT20-01-0853-FEDER-000011
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

ANIMAFORUM - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA AGRO-
INDÚSTRIA  AgroCAPACITA  - Capacitação do sector Agroalimentar no horizonte 2020 143.548 FEDER 114.839

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000037

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANIMAFORUM - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA AGRO-
INDÚSTRIA AgroExport 2015/2016 - Promoção das exportações do setor agroindustrial 187.734 FEDER 101.290

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000022

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL 
DO TEJO Promoção dos Vinhos do Tejo na União Europeia 847.294 FEDER 468.130

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100336
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SUBLIMAÇOR LDA

Criação de empresa para venda de artefactos com desenhos alusivos aos 
Açores 32.061 FEDER 19.236

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100037
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

A.MONIZ-PRODUTOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LDA A. Moniz - Produtos, Máquinas e Equipamentos, Lda. - Azores Parque 195.234 FEDER 81.998

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100093
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ESPAÇO RISO - CLÍNICA DENTÁRIA, 
LDA Clínica dentária 154.596 FEDER 100.487

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100136
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais TIMEDIAGONAL UNIPESSOAL LDA Rent-a-Car - Empresa a Constituir 295.227 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100116
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

GAIVOTA - EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS LDA Gaivota - Empreendimentos Turísticos, Lda - Restyling da unidade hoteleira 194.933 FEDER 85.770

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100073
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VERDADETEMÁTICA MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA LDA Compra de Casa 107.167 FEDER 64.300

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100235
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VIVIANA & MOTA - SERVIÇOS 
VETERINÁRIOS, LDA Empresa de Prestação de Serviços na Área de Medicina Veterinária 88.014 FEDER 50.589

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100247
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ILHAMELODIA, LDA Comércio a retalho de calçado e vestuário da marca SICCAS 116.081 FEDER 58.041

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100078
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais QUIROGA & FONSECA, LDA Instalação de estabelecimento de restauração 63.165 FEDER 29.688

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100059
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DIOGO & BRUNO, LDA Criação de rent-a-car 293.374 FEDER 190.693

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100111
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

C.A.L.-CLINICA DO APARELHO 
LOCOMOTOR-SOCIEDADE DE 
MEDICOS LDA

Centro de Diagnóstico Tomografia Axial Computorizada (TAC) de Alta 
Resolução 774.670 FEDER 408.771

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100140
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Luís Gonçalo Mota Pimentel ADA - Azores Driving Adrenaline 139.734 FEDER 74.270

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100127
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FUTURISMO-EMPRESA DE TURISMO 
NAUTICO LDA Futurismo - Empresa de Turismo Náutico, Lda. 168.148 FEDER 87.247

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100019
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARGARIDA & MIGUEL - TURISMO E 
ALOJAMENTO, LDA Adaptação de imóvel para a instalação de um alojamento local 140.711 FEDER 84.426

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100024
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CASAS DE SÃO ROQUE, LDA Alojamento local 289.499 FEDER 173.699

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100278
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PRAIA DE SANTOS, LDA Praia de Santos Lda. 229.469 FEDER 137.681

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100239
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais AZUL CARISMÁTICO, LDA Aluguer de Embarcações de Recreio e Animação Turística 298.969 FEDER 179.382

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100129
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LINHA DE VIDA - TRABALHOS EM 
ALTURA, LDA

Instalação de Empresa de Animação Turística e de Consultoria em Trabalhos 
em Altura 142.028 FEDER 85.217

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100156
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais THE GREEN HOSTEL, LDA Dora Lobato & Filipe Coelho, Lda. - Green Hostel 284.610 FEDER 170.766

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100233
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FRIENDLY ANSWER, LDA Rent-a-car 299.916 FEDER 179.950

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100157
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais THE GREEN PICNIC, UNIPESSOAL LDA Organização de eventos/piqueniques (Green Piquenique) 142.213 FEDER 85.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100270
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VALESA, LDA Praia dos Santos Guesthouse 284.720 FEDER 170.832

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100232
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

COSTUMES DE VERÃO, UNIPESSOAL 
LDA

Organização de passeios turísticos e aluguer de UTVs, moto4, bicicletas, tuk 
tuks e motas de água 298.380 FEDER 179.028

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100013
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Lázaro Raposo CEREAL GAMES 27.777 FEDER 19.444

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FIOS & FORMAS CABELEIREIROS , 
UNIPESSOAL LDA Fios e Formas 14.634 FEDER 6.146

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100111
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Joana Rafaela da Silva Benevides Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 297.553 FEDER 178.532

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100084
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LUIS RICARDO CORREIA DO REGO 
SOARES ELEUTERIO Instalação de clínica médica dentária na cidade de Lagoa 295.971 FEDER 192.381

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100261
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VILLA MARIENSE, LDA

Remodelação/Ampliação de uma moradia para alojamento local em Santa 
Maria 144.469 FEDER 101.128

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100287
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Filipe Mont'Alverne Mendes Caetano Alojamento Local 265.459 FEDER 159.275

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100091
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MARCO PAULO FREITAS PESSOA GERAÇÃO BENFICA - AÇORES 27.848 FEDER 16.709

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100273
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais INFANTE REAL, LDA Estabelecimento ´Paço Real´ 284.124 FEDER 170.474

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100052
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ADELINO PEDRO - COMÉRCIO DE 
PEÇAS AUTOMÓVEL LDA Adelino pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda 190.033 FEDER 93.116

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100304
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Patrícia Raquel Martins Santos Snack-bar/Pub nas Portas do Mar 275.985 FEDER 165.591

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100343
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RUI LUIS REGO DUARTE HC Bar & Lounge 209.157 FEDER 120.265

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100199
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VITOR & HUGO - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE CARNES, LDA Projeto para implementação de um mercado de carnes 233.021 FEDER 139.813

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100028
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ERNESTO VALERIO ANDRADE 
PACHECO Oficina Automóvel Pacheco 155.695 FEDER 108.987

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100080
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ESPAÇO EM CENA, LDA Artes & Companhia 101.275 FEDER 70.892

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100192
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MONTEIRO & CASTANHEIRA, LDA Mauro Almeida Castanheira - A Criar 297.669 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100018
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

TECNIRODAS - COMÉRCIO E 
REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA Oficina Sousacar 277.856 FEDER 194.499

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BRIX - ARQUITETURA E URBANISMO, 
LDA Atelier de Arquitetura 90.784 FEDER 63.549

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100034
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ILHA DO SABER, LDA Centro de explicações e formação 48.369 FEDER 33.858

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ORGANIZAÇÕES DIOGO-COMERCIO E 
INDUSTRIA DE CARNES LDA

Implementação do referencial normativo NP EN ISO 22000:2005 - Sistema de 
Gestão da Segurança Alimentar 142.638 FEDER 78.451

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100011
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

COINGRA-COMPANHIA GRAFICA 
DOS AÇORES LDA Inovação do processo produtivo 71.500 FEDER 35.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100077
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SOLEDADE & FILHOS, LDA Realização de obras de adaptação e aquisição de equipamentos informáticos 58.269 FEDER 23.308

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100314
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SERPA & RAPOSO - PRODUÇÃO DE 
AUDIO E ILUMINAÇÃO, LDA Aquisição de Equipamentos 299.654 FEDER 179.792

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

S S C C - SOLUÇÕES 
AGROPECUÁRIAS, S.A. Implementação de um sistema de gestão - ISO 22000 390.178 FEDER 214.598

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0853-FEDER-100008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais COPRAVE - SOCIEDADE AVÍCOLA LDA implementação de um sistema de segurança alimentar ISO 22000 237.603 FEDER 130.682

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100180
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MLV INVESTIMENTOS LDA TURISMO DE HABITAÇÃO - SENHORA DO CABO 156.542 FEDER 93.925

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100089
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Duarte Dinis Reis Pereira Snack-Bar Caminho da Levada (Porto Formoso) 57.069 FEDER 23.969

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Debora Schaer URACTIVE - Tours & Activity Management and Distribution System 378.884 FEDER 242.485

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100305
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VARANDAS DA CALOURA, LDA Varandas da Caloura - Alojamento Local 157.353 FEDER 94.412

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100342
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CSA - GESTÃO DE RESTAURANTES, 
LDA Estabelecimento de restauração e bar ´Pé n´Areia´ 279.174 FEDER 160.525

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100313
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Hélio Manuel Quaresma Serpa Aquisição de Equipamentos 299.838 FEDER 179.903

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100312
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Hélio Manuel Quaresma Serpa Estúdio Gravações 297.198 FEDER 178.319

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100193
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SIPLAÇOR-SOCIEDADE INDUSTRIAL 
DE PLASTICOS E EMBALAGENS DOS 
AÇORES LDA Aquisição de três moldes para EPS 31.100 FEDER 12.440

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100283
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais NELSON MIGUEL FERREIRA PONTES Casa de Campo Nelson Pontes 273.614 FEDER 164.168

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100281
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Bruno Henrique Rodrigues Raposo Aluguer de Palcos e Video Hall 192.511 FEDER 115.507

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100274
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Patrícia Damião de Medeiros Patrícia Damião de Medeiros - empresa a constituir 236.357 FEDER 141.814

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100163
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Luis Filipe de Leon Pontes Mota Casa da Falésia 94.952 FEDER 37.981

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100145
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Miguel Cabral Almeida Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 282.453 FEDER 169.472

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100010
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SICOSTA - SOCIEDADE INDUSTRIAL 
DE CARNES LDA

Implementação de um sistema de gestão da segurança alimentar - NP EN ISO 
22000 405.484 FEDER 223.016

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100176
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BEAUTY AÇORES, LDA Beauty Açores 2.538 FEDER 1.015

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100139
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MOTA & ANGLIN - 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 
LDA Unidade de alojamento local 289.398 FEDER 173.639

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100184
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Samir Rui Dias Taboury Quinta da Eira 290.951 FEDER 174.570

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100249
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DIANA SOARES VULTÃO Instalação de moradia destinada a alojamento local 65.937 FEDER 39.562

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100032
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FUGA INSPIRADA LDA Alojamento Local - Casa dos Manos 99.047 FEDER 54.476

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100272
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARIA MICAELA CORDEIRO 
RODRIGUES

Maria Micaela Rodrigues, Unipessoal, Lda. (empresa a constituir) - Aluguer de 
máquinas e equipamentos agrícolas 289.460 FEDER 173.676

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100061
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais NZEB, UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa de projetos de arquitetura e serviços de consultoria de 
construção 48.174 FEDER 31.313

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100323
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CATIA SOFIA MONIZ PEREIRA Projeto de Investimento num Restaurante com Cafetaria 262.012 FEDER 157.207

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100176
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CÁTIA SOFIA & GONÇALO MIGUEL, 
LDA

Cátia Pereira, Unipessoal, Lda. (empresa a constituir) - Aluguer de máquinas e 
equipamentos para a construção e engenharia civil 299.334 FEDER 179.600

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100099
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MUNDO PRÓXIMO - LDA Criação de empreendimento com 3 moradias para alojamento local 167.267 FEDER 91.997

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100126
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais AÇORSONHO HOTÉIS, LDA Açorsonho, Lda. - Restyling de Unidades de Alojamentos 175.028 FEDER 73.512

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100295
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BEST RIDE RENT A CAR, LDA Rent-a-Car 288.468 FEDER 173.081

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOSE CARLOS PAMPLONA DE 
OLIVEIRA RIBEIRO DE MEIRELES Plataforma Integrada de Desenvolvimento ´Bee Buzz´ 299.459 FEDER 191.654

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100022
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RUI FILIPE MATOS, UNIPESSOAL LDA

Comércio e serviços  de fotografia e emolduramento, laboratório, gravações, 
serigrafia, estamparia, tratamento de imagem e comércio a retalho de artigos 
de fotografia. 199.961 FEDER 119.976

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100038
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARIA JOANA MARQUES GUEDES 
BORGES COUTINHO Hortelã-Pimenta 38.777 FEDER 23.266

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100130
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FACTORY 76, LDA Hostel Procion 228.744 FEDER 137.246

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100355
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VICTOR MANUEL TARRIO AGREIRO 
BEZERRA Another View Azores (AVA) 46.247 FEDER 24.048

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100023
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FURTADO MOTA, UNIPESSOAL LDA Instalação de franchising Solar Project 47.480 FEDER 30.862

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANTONIO RODRIGUES MOTA & 
FILHOS LDA

António Rodrigues Mota & Filhos, Lda. - Remodelação/restyling do Euromotas 
em Ponta Delgada 97.661 FEDER 39.064

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100332
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VIVÊNCIAS RURAIS - ALOJAMENTO E 
TURISMO, LDA

unidade de alojamento mobilado para turistas em Rabo de Peixe, a ´Quinta do 
Paraízo´ 155.236 FEDER 93.142

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100039
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CADEIRA AO NORTE, LDA Instalação de estabelecimento de alojamento local 250.130 FEDER 150.078

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100185
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ATLANTIKEMBRACE - LDA Hostel do Pópulo 193.186 FEDER 115.912

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100189
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RAPOSO & TRINDADE, LDA Azul Aqua 45.411 FEDER 27.247

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100054
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO MARCO CABRAL DIAS SOUSA Atlantic Natural Soap 272.889 FEDER 177.378

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100177
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Iva Paula Rodrigues Raposo BnB LISBOA - PDL 272.230 FEDER 163.338

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100335
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Iva Paula Rodrigues Raposo Aluguer de Tendas para Eventos 246.450 FEDER 147.870

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100053
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO MARCO CABRAL DIAS SOUSA Atlantic Spirits 291.108 FEDER 189.220

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100052
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO MARCO CABRAL DIAS SOUSA Mobsta 282.587 FEDER 169.552

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100050
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO MARCO CABRAL DIAS SOUSA Iceberg 284.900 FEDER 170.940

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100041
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BLACKSAND, LDA Indoor SkatePark 100.641 FEDER 60.385

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100063
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VARELA & CA LDA Aquisição equipamentos  área ambiente 729.636 FEDER 317.814

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100131
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SORRISO PARTICULAR LDA

Criação de uma empresa com o objectivo de, na área da medicina dentária, 
adquirir e explorar uma unidade móvel de saúde oral e pública e abrir e 
explorar um consultório fixo 237.978 FEDER 154.686

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100021
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOÃO CORRÊA MONIZ, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Instalação de uma cervejaria 168.964 FEDER 79.413

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100178
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

REPRAÇORES-COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES, S.A. Remodelação e requalificação do edifício de armazenagem sito na Terceira 235.665 FEDER 154.360

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100219
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARLA PATRICIA CABRAL MOURA Stilissimo 174.381 FEDER 113.348

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100220
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARLA PATRICIA CABRAL MOURA SPYCHAT 292.548 FEDER 175.529

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100030
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MICAELENSE - AGÊNCIA DE VIAGENS 
E TURISMO LDA Criação de uma Plataforma - Azores4You 48.867 FEDER 19.547

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100018
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARIA MANUELA MACHADO 
SILVESTRE PONTE From Azores 76.756 FEDER 30.703

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100011
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FARIA & RESENDES, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Faria & Resendes, Sociedade Unipessoal, Lda. 227.246 FEDER 69.709

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100168
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CARLOS ALBERTO TAVARES 
SEBASTIÃO Expansão da Atividade de Carlos Sebastião 319.452 FEDER 183.685

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100218
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RBRPT - ESPECIALIDADES 
GASTRONÓMICAS E COMÉRCIO, LDA Restaurante Ramires - Capital do Frango da Guia - Portas do Mar 271.563 FEDER 162.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100036
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

FABRICA DE APERITIVOS PEROLA DA 
ILHA LDA Fábrica de Aperitivos Pérola da Ilha, Lda 141.071 FEDER 56.429

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100166
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Bruno Filipe Melo Silva Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 296.553 FEDER 177.932

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100215
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ÂNGULO MATINAL - TRANSPORTES 
UNIPESSOAL LDA RUI MIGUEL SILVA SANTOS - EMPRESA A CONSTITUIR 16.573 FEDER 9.944

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100282
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Carla Patrícia Gravito Botelho Veloso Instalação de Café e Frutaria 71.649 FEDER 39.407

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100252
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Séfora da Silva Ferreira Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 297.953 FEDER 178.772

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100257
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais NewAccouting  New Accouting - Serviços Especializados de Contabilidade 125.050 FEDER 75.030

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100045
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ACHADÓBVIO RESTAURAÇÃO LDA Estabelecimento de restauração/churrascaria 158.205 FEDER 94.923

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100027
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais A.H.BORGES LDA  A. H. Borges, Lda. - Deslocalização de Instalações 170.420 FEDER 71.577

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100105
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais REPLACEFUTURE - RENT-A-CAR, LDA Rent and Go 250.315 FEDER 150.189

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100288
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Catarina Estrela Rego Miranda 
Schanderl Criação de empresa de Organização de Eventos - iDOazores 51.502 FEDER 30.901

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100072
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SOUSA & GARCÊS LDA Sousa & Garcês - Energias Alternativas 179.755 FEDER 75.497

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100250
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais QUOTIDIANO POSITIVO, LDA Empreendimento  de alojamento local/Apartamentos Almeida Garret 298.007 FEDER 178.804

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100321
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Hugo Filipe Duarte Santos Promoçores, Lda. 58.169 FEDER 31.993

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100243
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais João Paulo Filipe Duarte Santos Azores Lovers, Lda. 78.526 FEDER 47.116

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100294
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais NATUREZA SEM BARREIRAS, LDA

Criação de empresa para o desenvolvimento da atividade de circuitos 
turísticos através de TUK TUK 72.924 FEDER 36.462

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100191
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Cristina Faria Belo, Unipessoal, Lda. Peça Certa, Lda. 55.121 FEDER 35.829

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100042
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MP VET, LDA Clínica Veterinária de Fajã de Baixo, Lda. (empresa a constituir) 299.484 FEDER 194.665

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100178
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RICARDO MANUEL SOARES BATISTA Loja de produtos regionais 167.178 FEDER 100.307

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100015
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MARCIO JOSE VIEIRA DA SILVA Mercearia S. Pedro 38.219 FEDER 21.021

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100125
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARREIRO & CA LDA Passeios de Bicicleta 99.001 FEDER 49.500

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100113
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RM CORDEIRO, LDA RM Cordeiro, Lda. - Centro de explicações 119.455 FEDER 71.673

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AUTO-AÇOREANA DE RUI & GASTÃO 
LDA Remodelação/restyling do stand MINI. 195.103 FEDER 85.845

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100009
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AUTO-AÇOREANA DE RUI & GASTÃO 
LDA Remodelação/restyling do stand BMW 199.126 FEDER 83.633

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100075
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PARPRAN - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA 
S.A.

Parpran - Sociedade Imobiliária, S.A. - NAKO (loja de produtos regionais, com 
talho, cafetaria, restaurante e take-away) 1.199.323 FEDER 551.689

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100143
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SARREIRA & MORAIS RIBEIRA, LDA ATIV-A-MENTE, C.E.R.C. 77.134 FEDER 46.281

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100114
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PAPELIMPARÁVEL, UNIPESSOAL LDA

instalação de unidade industrial de fabricação de artigos de papel no Azores 
Parque 299.225 FEDER 179.535

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100301
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DALILA DE FATIMA AMARAL MORAIS

Aquisição de equipamentos para desenvolvimento de uma actividade 
inovadora na ilha de S. Miguel. 247.291 FEDER 148.374

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000042

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO 
TURÍSTICA DO ALENTEJO - TURISMO 
DO ALENTEJO Internacionalização Turística do Alentejo 403.804 FEDER 221.407

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-01-0752-FEDER-000002
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 01 - Competitividade e internacionalização das PME

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO 
TURÍSTICA DO ALENTEJO - TURISMO 
DO ALENTEJO

Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do Alentejo como um Destino 
Turístico 992.672 FEDER 843.771

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ALT20-04-1406-FEDER-000003
Programa Operacional Regional do 
Alentejo 04 - Desenvolvimento urbano sustentável 

C.I.M.A.L. - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
LITORAL Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável 58.824 FEDER 50.000

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ACORES-03-0954-FEDER-100123
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

HALIOTIS - ACTIVIDADES MARÍTIMO-
TURÍSTICAS, LDA Haliotis - Atividades Marítimo-Turísticas, Lda. - Dive Center do Faial 188.508 FEDER 107.450

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-06-1406-FEDER-000004
Programa Operacional Regional do 
Centro 06 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
OESTE Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da OesteCIM 79.950 FEDER 67.958

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores

ACORES-03-0954-FEDER-100131
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DESTINOS MÁGICOS, LDA Criação de casa de campo´Abrigo da Cascata´ 198.718 FEDER 108.386

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000046

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

ANP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
PRODUTORES DE PERA ROCHA Promoção da Pêra Rocha nos mercados externos 1.081.075 FEDER 594.027

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

POCI-02-0752-FEDER-000087

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

02 - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos 
de contexto 

CAL MAIS - CÂMARA AGRÍCOLA 
LUSÓFONA - ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA 
PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL 
PORTUGUESA Programa Internacionalização do Agronegócio - Lusofonia 654.235 FEDER 361.465

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

CENTRO-02-0853-FEDER-000263
Programa Operacional Regional do 
Centro 02 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)

VÁLIS - ENGENHARIA E INOVAÇÃO, 
S.A. Actualização tecnológica e da metodologia de produção fabril e comercial 252.100 FEDER 151.260

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100028
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LANDA - COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE BRINQUEDOS 
E PAPELARIA LDA Criação de espaço de armazém 183.809 FEDER 73.524

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100168
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VILA ENSINA - CENTRO DE ESTUDOS 
E FORMAÇÃO DOS AÇORES, LDA Criação de empresa de formação e consultoria 63.781 FEDER 38.269

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100174
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

INDÚSTRIA AÇOREANA TURISTICO-
HOTELEIRA (I.A.T.H.) S.A. Modernização Unidade Hoteleira - Hotel Bahia Praia 111.001 FEDER 61.051

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100299
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Luís Filipe Botelho Cordeiro Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 298.053 FEDER 178.832

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100275
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

OLINDA DA GRAÇA PIMENTEL DA 
SILVA

Olinda Silva & António Silva, Lda. (empresa a constituir) - Aluguer de máquinas 
e equipamentos agrícolas 299.960 FEDER 179.976

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100083
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

COOPERATIVA AGRÍCOLA DA COSTA 
NORTE, CRL Cooperativa Costa Norte 437.924 FEDER 205.824

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100290
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Ricardo Tavares, Mónica Tavares e 
Paula Tavares Alojamento Local - Happy Ecohouse - Azorean Guest House 138.402 FEDER 83.041

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100164
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOSE DE SIMAS MONIZ & FILHOS LDA Casas do Vale - Casa do Forneiro - Turismo em Espaço Rural 190.851 FEDER 80.157

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100277
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais TURBILHÃO DE SONHOS, LDA Turbilhão de Sonhos 97.157 FEDER 58.294

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100263
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Agro Coração - Bruno Medeiros

AGRO CORAÇÃO (Aluguer de Maquinas Agrícolas & Venda de Produtos para a 
Agricultura) 276.540 FEDER 165.924

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100145
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PAULO AMARAL FAUSTINO Casa de Campo - Quinta das Amoras 161.242 FEDER 70.946

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100121
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARLOS MIGUEL RAMOS PAULOS Paulos, Lda (empresa a constituir) - Embarcação Hélia 44 715.110 FEDER 493.426

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100073
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

NUTRIMETICS CONSULTANT - CRUZ 
& KOURI - COSMÉTICA NATURAL LDA Espaço para organização de eventos 43.175 FEDER 18.133

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100149
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MYSTIC ISLANDS, UNIPESSOAL LDA Mystic Islands 763.171 FEDER 358.690

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100167
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DOMINGUES & ANDRADE, LDA Domingues & Andrade, Lda 13.466 FEDER 5.386

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100255
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MEDEIROS MACHADO VIEIRA - 
TURISMO EM ESPAÇO RURAL, LDA ´A Casa Cisaltina´ - Turismo Rural 233.272 FEDER 139.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100153
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CRIAÇÕES NATURAIS - EXPLORAÇÃO 
DE NASCENTES DE AGUAS QUENTES 
LDA Criações Naturais, Lda. - Requalificação/beneficiação da Poça da D. Beija 189.195 FEDER 98.382

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100090
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PAULO FILIPE OLIVEIRA MONIZ 
VIEIRA

Paulo Vieira & António Vieira, Lda. (empresa a constituir) - Aluguer de 
máquinas e equipamentos agrícolas 298.879 FEDER 179.327

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100271
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VITE - CLINICA DO NORDESTE- 
ATIVIDADES VETERINÁRIAS, LDA Instalação de uma clínica veterinária no Nordeste 210.976 FEDER 126.586

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100325
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

TRILHO E HARMONIA - UNIPESSOAL 
LDA Passeios by Sarah 40.095 FEDER 24.057

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100165
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARLOS TAVARES SILVA Restaurante ´O SILVA´ 26.143 FEDER 13.071

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100033
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CEMPA CENTRO EMPRESARIAL DOS 
AÇORES, UNIPESSOAL LDA Centro Empresarial dos Açores (CEA) 137.136 FEDER 82.282

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100167
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PEDRO MIGUEL FÉLIX, UNIPESSOAL 
LDA Kimik Salon 15.121 FEDER 9.072

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100086
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ARTUR MANUEL DE PAIVA OLIVEIRA Ampliação da Atividade de Artur Oliveira 199.850 FEDER 103.922

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100012
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANDRADE, ALVES & FILHOS - 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTARES LDA Andrade, Alves & Filhos, Lda. - Remodelação de instalações comerciais 64.003 FEDER 26.881

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100144
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais O CHOCOLATINHO, LDA O Chocolatinho 89.561 FEDER 53.737

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100155
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Marion Schmitz Turismo em alojamento local -  bungalows 444.771 FEDER 231.281

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100254
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Wilson da Silva Ferreira Wilson da Silva Ferreira (empresa a constituir) 297.603 FEDER 178.562

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100251
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PUZZLETENDÊNCIAS LDA Instalação da loja KID to KID - Ponta Delgada  214.392 FEDER 117.916

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100318
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais João Pedro Branco Pinheiro MOINHOS DA CONDESSA 288.327 FEDER 172.996

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100033
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

EDMUNDO MANUEL RODRIGUES 
PEREIRA

Criação de novos serviços: Gelataria e takeaway; Ampliação de Serviços 
existentes: Pastelaria/Padaria 133.072 FEDER 59.882

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100084
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SANDRA PATRICIA FREITAS AMARAL

remodelação da Loja Caldeiras, e instalação da Loja Água Quente, ambas 
localizadas nas Furnas 56.819 FEDER 22.728

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100127
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PEDRO BRUNO CORREIA DO REGO 
SOARES ELEUTERIO

Criação de empresa para instalação de clínica dentária e medicina 
especializada na Ribeira Grande 206.641 FEDER 134.317

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100320
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

TRANQUILPROPOSAL UNIPESSOAL 
LDA Alojamento Local 54.201 FEDER 32.521

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100007
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SALSICHARIA IDEAL MJCM, LDA

Implementação do referencial normativo NP EN ISO 22000:2005 - Sistema de 
Gestão da Segurança Alimentar 75.754 FEDER 45.452

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100339
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PICO DA VIGIA - AGROTURISMO E 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA

Criação de unidade de alojamento em Agroturismo e disponibilização de 
atividades de animação turística 293.335 FEDER 176.001

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100175
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LUIS MIGUEL RESENDES FERNANDES 
BETTENCOURT DA SILVA Atelier de arquitetura 109.578 FEDER 67.846

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100126
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO PAULO RODRIGUES ROCHA Instalação de alojamento local na freguesia dos Biscoitos Ilha Terceira 87.535 FEDER 52.521

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100092
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A. Oliveira Leitão & Pena, SA 176.725 FEDER 77.759

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100019
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais GOLD EVOLUTION, LDA Instalação de espaço comercial 196.763 FEDER 82.560

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100069
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARLOS MIGUEL DE MELO MARTINS Reforço de Competitividade 48.159 FEDER 19.264

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100222
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PEDRO MACKAY - UNIPESSOAL LDA Coffee House 38.594 FEDER 23.156

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100171
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANGRATRAVEL - AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LDA Obras de instalação e remodelação do escritório 3.997 FEDER 1.599

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100070
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA 
S.A. Reforço da Competitividade Empresarial 178.567 FEDER 71.427

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100023
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ELECTRO MOISÉS 
ELECTRÓDOMÉSTICOS LDA

Abertura de novo estabelecimento dedicado ao comércio de 
electrodomésticos e similares, informática, aparelhos de climatização e outros 
com assistência e instalação em Angra do Heroísmo 786.470 FEDER 216.544

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100276
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PLUSAUDITORIUM, EVENTS LDA Organização de eventos 245.420 FEDER 147.252

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100114
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO MEDEIROS, UNIPESSOAL LDA Desenvolvimento da atividade de passeios turísticos no Grupo Central 196.720 FEDER 102.294

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100063
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais WATER 4 FUN, UNIPESSOAL LDA Criação de empresa de atividades marítimo turísticas 167.915 FEDER 100.749

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100209
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Letícia Maria Dias Lourenço Vieira

Reconstrução e remodelação de edifício plurifamiliar, para alojamento local, e 
serviço de rent a friend 274.802 FEDER 164.881

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100197
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

OFFGRID - ENERGIAS E RECURSOS 
NATURAIS, LDA Criação de empresa de energias renováveis 62.463 FEDER 40.601

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100013
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANGRAMOTOS - COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS MOTORIZADOS, LDA Remodelação da Angra Motos 164.072 FEDER 72.191

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100158
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais José Eduardo da Silva Criação de empresa de animação marítimo-turística em Angra do Heroísmo. 81.366 FEDER 40.683

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100067
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

HORIZONPRECIOUS - COMÉRCIO E 
ALUGUER DE AUTOMÓVEIS 
UNIPESSOAL LDA Criação de empresa de aluguer de veículos automóveis 295.194 FEDER 177.117

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100175
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RENTANGRA - COMÉRCIO E 
ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA

Beneficiação de unidade hoteleira existente no centro histórico de Angra do 
Heroísmo 36.453 FEDER 19.804

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100026
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO 
TERCEIRENSE, LIMITADA Venda de pão e doçaria 199.827 FEDER 93.919

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100315
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

GRUPO MENESES- CENTRO 
FUNERÁRIO DE ANGRA, LDA CFA - Centro Funerário de Angra 194.445 FEDER 106.945

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100135
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Filipa Alexandra Meneses Rocha 
Bettencourt Picanço

Criação de empresa de design gráfico, de comunicação, de imagem 
corporativa, de interiores, industri 85.101 FEDER 51.061

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100183
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PEDRO PACHECO FREITAS, 
UNIPESSOAL LDA Centro Dietético Pedro Pacheco Freitas - Praia da Vitória 7.671 FEDER 3.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100221
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RENATA ALMEIDA BORGES

Criação de uma hamburgueria gourmet e crêperie francesa em Angra do 
Heroísmo 74.849 FEDER 44.909

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ESCRITÓRIO DIGITAL - 
REPRESENTAÇÕES LDA Criação de estabelecimento dedicado ao comércio a retalho 197.242 FEDER 82.842

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ESCRITÓRIO DIGITAL - 
REPRESENTAÇÕES LDA Remodelação de estabelecimento 140.416 FEDER 58.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100062
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

TIAGO MANUEL TEIXEIRA DE 
ALMEIDA SOUSA GOMES Criação de clínica dentária e de medicina especializada em Angra do Heroísmo 229.890 FEDER 149.429

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100007
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ESCRITÓRIO DIGITAL - 
REPRESENTAÇÕES LDA Instalação de estabelecimento dedicado ao comércio por grosso 183.294 FEDER 76.983

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100173
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PEDRO MIGUEL FRAGA JULIANO 
COTA Aluguer de veículos automóveis ligeiros 294.213 FEDER 176.528

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100034
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VERDEMAÇA - ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS, LDA Instalação e exploração da Pastealria e Restaurante TAMAR 181.289 FEDER 85.206

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100196
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MARCIA ORMONDE MOREIRA Criação de gabinete de estética 142.759 FEDER 85.655

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANGOTUR, EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS LDA

OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 199.999 FEDER 94.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100102
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Bruno de Melo Silva

Criação de estabelecimento de comércio de vestuário e acessórios de 
cerimónia 157.098 FEDER 94.259

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100103
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais RODRIGO & COSTA, LDA Criação de rent a car e alojamento 298.459 FEDER 179.075

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100201
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais GIUSEPPINA NIGRO Take away de pizzas italianas 13.267 FEDER 6.634

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100187
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CRUZ DO CANÁRIO, UNIPESSOAL 
LDA

Instalação de 3 bungalows em madeira na freguesia do Porto Judeu, Angra do 
Heroísmo 98.921 FEDER 59.353

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100188
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CARANGRA IV ALUGUER DE 
VEÍCULOS, UNIPESSOAL LDA Rent-a-Car 297.473 FEDER 178.484

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100202
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CARANGRA III REPARAÇÃO 
AUTOMÓVEL LDA Manutenção e reparação de veículos automóvel 292.136 FEDER 175.282

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100057
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PARREIRA AZOR, LDA Remodelação e modernização de equipamentos e infraestruturas 87.520 FEDER 35.008

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100089
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LILÁSGOSTOSO LDA Criação de mini mercado, snack bar e alojamento 170.732 FEDER 102.439

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100050
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO MENDES RODRIGUES

Remodelação de estabelecimento de comércio por grosso de bebidas 
alcoólicas 67.274 FEDER 26.909

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100213
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DENTAL CEREC LAB, LDA

Criação de empresa especializada no fabrico de próteses dentárias em Angra 
do Heroísmo 299.969 FEDER 179.982

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100064
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

EMANUEL SILVEIRA & FILHOS, 
ARMAZÉM DE FRIO, LDA

Equipamentos de congelação de peixe, polvo, e lapas, viatura com caixa 
isotermica e motor de frio, e sistema de rastreabilidade de embalagens de 
peixe e marisco 79.393 FEDER 35.727

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100046
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PAULO JORGE LINHARES OLIVEIRA Criação de empresa na área de constução 109.175 FEDER 45.854

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100125
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ITINERANTE CHARME LDA

Remodelação e ampliação de edifício antigo no centro histórico de Angra do 
Heroísmo para funcionar c 299.631 FEDER 179.779

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100183
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FIT PLUS, LDA FIT PLUS - Criação de uma empresa para a prestação de serviços de FITNESS 293.240 FEDER 175.944

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100069
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BEST OF HEALTH CLUB II, LDA

Instalação de empresa dedicada ao fitness e actividades de diversão (bowling, 
squash e outros) em Angra do Heroísmo 299.304 FEDER 179.582

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100041
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

QUINTA DOS AÇORES - PRODUÇÃO 
ALIMENTAR, LDA Ampliação de Snack/Gelataria 199.616 FEDER 93.820

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100010
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

QUINTA EXPERIENCE-ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA, LDA Snack-bar e Gelataria Marca ´Quinta dos Açores´ 198.406 FEDER 83.331

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100061
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VIDROSTERCEIRA - COMÉRCIO E 
TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO LDA NOVAS INSTALAÇÕES NA ZONA INDUSTRIAL DE ANGRA DO HEROÍSMO 499.186 FEDER 143.481

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100074
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

POPÓSTATION - MANUTENÇÃO 
AUTOMÓVEL E COMÉRCIO DE 
PEÇAS, LDA Oficina Automóvel Representante TopCar 294.351 FEDER 176.611

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100016
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Bruno Alexandre Oliveira Costa Atividades Marítimo-Turísticas 218.861 FEDER 131.317

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100024
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais TUTTI FOOD, UNIPESSOAL LDA

Criação de espaço de restauração com horário alargado e diversos segmentos 
(snack-bar, pastelaria e casa de gelados) em Angra do Heroísmo 199.954 FEDER 107.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100285
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BOHEMIAN MOUNTAIN LDA Cervejaria Brianda 77.432 FEDER 50.331

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100184
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANA MARIA GODINHO ESPINOLA 
DIAS Remodelação e beneficiação de restaurante típico 99.681 FEDER 49.501

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100302
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SERGIO HENRIQUE SILVA COTA Remodelação e adaptação de moradia para casa de campo 273.217 FEDER 122.928

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100110
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MONICA BUGALHO VIEIRA Basalto - Clube de Campo 162.878 FEDER 97.727

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100092
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais W.D.S - ANA ROCHA, LDA Warehouse Design Studio 39.452 FEDER 23.671

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100097
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BRUNO FILIPE OLIVEIRA TERROSO Remodelação de snack-bar em Angra do Heroísmo 92.036 FEDER 38.655

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0853-FEDER-100005
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CATARINA ALEXANDRA DRUMONDE 
MELO

Instalação de unidade piloto para produção de fungos micorrízicos 
arbusculares para aplicação em substrato. 56.643 FEDER 35.119

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100186
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RENATA LUISA TEIXEIRA DE ALMEIDA 
GOMES

Instalação de clínica médica especializada em cardiologia em Angra do 
Heroísmo 182.846 FEDER 118.850

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100225
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VASCO JULIANO DE LIMA Criação de empresa de consultoria 49.496 FEDER 29.698

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100317
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VASCO JULIANO DE LIMA UP -  Tecnologias de Informação e Comunicação 126.744 FEDER 88.721

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100039
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CONTROLAUTO AÇORES - 
INSPECÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS 
LDA Modernização Centro de Inspeção de Veículo da Praia da Vitória 143.843 FEDER 63.291

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100040
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CONTROLAUTO AÇORES - 
INSPECÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS 
LDA Modernização Centro de Inspeção de Veículo de Angra do Heroísmo 108.523 FEDER 47.750

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100066
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Rui Parreira Mendonça Serviços de fotografia 296.729 FEDER 178.037

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100017
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PAPELARIA DO CLAUDIO, 
UNIPESSOAL LDA Criação de estabelecimento em São Jorge 193.130 FEDER 100.428

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100140
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CATIA RAQUEL LEMOS DOS REIS Abertura de clinica dentária 185.732 FEDER 139.299

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100062
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ALMEIDA & AZEVEDO, S.A.

Criação de um supermercado com serviço de talho, peixaria, refeições 
rápidas, padaria e cafetaria 704.999 FEDER 253.974

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100047
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RUI MANUEL DE BASTOS PEREIRA & 
CRISTINA LOURENÇO CARVALHO 
(SOC A CONSTITUIR)

Comércio, importação, exportação de equipamentos médicos e hospitalares e 
produtos farmacêuticos 94.965 FEDER 53.180

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100172
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CARLOS MANUEL DIAS VIEIRA Remodelação e modernização da atividade comercial 7.426 FEDER 3.713

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100119
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SAILAZORES - ACTIVIDADES 
NÁUTICAS, LDA Projecto CONSOLIDAR 200.000 FEDER 120.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100297
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Nelson Manuel Quadros Azevedo Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 191.283 FEDER 133.898

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100241
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Catarina Maciel Gomes Lopes Turismo no espaço rural 253.792 FEDER 177.654

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100128
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARIA DO ROSARIO SANTOS 
BETTENCOURT

Aquisição de imóvel de elevado valor patrimonial e posterior adaptação a 
unidade de Turismo no Espaço Rural 199.847 FEDER 99.923

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100169
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PERAL.ENG, UNIPESSOAL LDA Criação de empresa de construção e engenharia em São Jorge 61.815 FEDER 43.271

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100068
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

LUBRISECA - COMBUSTÍVEIS DA 
RIBEIRA SECA LDA

Criação de armazém comercial especializado em produtos para agricultura e 
oficina de reparação automóvel. 187.783 FEDER 97.647

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100106
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RENT-A-CAR BRASIL, UNIPESSOAL 
LDA Rent-a-Car Brasil Lda 292.856 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100082
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SANDRA DA CONCEIÇÃO VIEIRA 
AZEVEDO SILVEIRA

Criação de empresa de manutenção de veículos automóveis e comércio de 
peças e acessórios 172.682 FEDER 120.877

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100190
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ESTROFEMÁGICA - COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS 
QUÍMICOS, EXPLORAÇÃO DE LOJA 
DE CONVENIÊNCIA E BAR, 

Instalação de posto de abastecimento de combustível e loja de conveniência 
em Santa Cruz da Graciosa 296.351 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100156
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Turismo Rural- Paulo Jorge Leite da 
Cunha Remodelação de duas moradias para adaptação a casas de campo 88.644 FEDER 44.322

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100162
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Jorge Emanuel da Silva Brum Alojamento local 170.010 FEDER 110.507

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100208
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PRÓTEA DA HORTA - SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO, LDA Unidade de restauração 294.583 FEDER 191.479

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100016
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO E 
COMÉRCIO OCEÂNICA LDA Criação da atividade de armazenagem não frigorífica 136.306 FEDER 57.249

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100169
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Cristina Estrela Sutherland 3.730 FEDER 1.865

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100137
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

NIVALDA DE FATIMA DE MENESES 
BETTENCOURT

Instalação de clínica de optometria e oftalmologia na vila das Lajes, ilha 
Terceira. 299.836 FEDER 194.893

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100138
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

EVANDRO FRANCISCO CARVALHO 
MACHADO Criação de óptica na vila das Lajes, ilha Terceira. 141.197 FEDER 84.718

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100070
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Sara Teresa Pereira Pires do 
Nascimento Quinta da Serraria 108.198 FEDER 59.509

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100223
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais HELIO ARMANDO PIRES MARQUES

Adaptação e beneficiação de moradia para alojamento mobilado para turistas 
(alojamento local). 299.831 FEDER 179.898

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100020
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VIPAÇOR, TINTAS E VERNIZES LDA Criação de dois estabelecimentos Vipaçor 151.287 FEDER 63.541

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100087
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LANÇASORRISOS UNIPESSOAL, LDA

Instalação de SPA, com serviços de cabeleireiro e estética no Hotel Caracol, 
em Angra do Heroísmo 188.902 FEDER 113.918

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100180
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ETMAL - EMPRESA TERCEIRENSE DE 
MADEIRAS LDA

Aquisição de equipamentos para a produção de aparas de madeira através do 
aproveitamento de resíduos de serração. 70.775 FEDER 36.095

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100319
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DIANA CRISTINA MOULES DE MATOS Alojamento Local 259.815 FEDER 181.871

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0954-FEDER-100159
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ALDEIA DA URZE - 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
LDA Aldeia da Urze - Apartamentos Turísticos de 4 estrelas 1.342.400 FEDER 792.016

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100205
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

TANIA MAFALDA FARIA DE SOUSA 
AZEVEDO Instalação de hostel na freguesia de Urzelina, Velas 245.825 FEDER 172.078

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100120
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MÁRIO JOSÉ SOARES, UNIPESSOAL 
LDA Empresa em nome individual de animação marítimo-turística 96.509 FEDER 59.836

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100091
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOSE ALMERINDO RAMOS FREITAS JAF - José Almerindo Freitas 158.928 FEDER 82.643

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100328
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Amaro Filipe Tavares Azevedo Aluguer de bens recreativos e desportivos 288.959 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100327
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Amaro Filipe Tavares Azevedo Alojamento Local 207.947 FEDER 145.563

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100333
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Amaro Filipe Tavares Azevedo Comercialização de café 291.558 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100166
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DINARCO JOÃO LOPES HOMEM

Aquisição de veículo automóvel de frio, armário congelador, máquina de 
hambúrguers e bomba de calor 41.876 FEDER 20.938

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100177
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA Instalação de loja de vendas no Porto Judeu 10.647 FEDER 5.324

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100316
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Bruno Rodrigo de Meneses Ázera Photo Azores, Lda. 35.128 FEDER 21.077

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100043
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA Alojamento Local 292.067 FEDER 189.843

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100046
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PATRICIA MARIA MACHADO MATOS 
COSTA Criação de uma loja de venda de produtos de energias renováveis 280.427 FEDER 196.299

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100003
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Tiago Miguel Pereira Gonçalves Sabores do Pico - Venda ambulante 72.033 FEDER 46.821

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100006
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SUZI LURDES DE AVILA MARTINS Instalação de estabelecimento de alojamento local 299.920 FEDER 194.948

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100212
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANIMALIA QB - SERVIÇOS DE 
VETERINÁRIA E AGRÍCOLAS, LDA Abertura de um espaço destinado a uma clinica veterinária 112.622 FEDER 78.835

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100068
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BRUNO GOULART NEVES, 
UNIPESSOAL LDA Rent-a-car 286.513 FEDER 186.234

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100267
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Helder Antonio da Rosa Pereira Alojamento Local 253.728 FEDER 164.923

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100076
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Orlanda Filipa Jacinto Simas Orlanda Filipa Jacinto Simas 298.657 FEDER 194.127

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100181
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Brian Silveira Rosa Alojamento Local 152.692 FEDER 99.250

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100007
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais LAJIDO'S VINTAGE, UNIPESSOAL LDA Empreendimento de alojamento local e snack-bar 181.717 FEDER 118.116

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0954-FEDER-100076
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MANUEL DE SOUSA NUNES & CA, 
LDA Loja de comércio a retalho de Fitofarmacêuticos 77.946 FEDER 36.635

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100206
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Marisa Alexandra Jorge Rodrigues 
Costa Consultoria em Agropecuaria e Agro Industria 208.197 FEDER 135.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100077
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PSO PICO SOLUTIONS, LDA Instalações e manutenção de equipamentos de climatização 34.833 FEDER 24.383

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100148
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PIXFISH - ATIVIDADES DESPORTIVAS, 
LDA Pesca desportiva 135.387 FEDER 88.002

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100149
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FABIO NUNO BRITO ALVES MATOS Alojamento Local 181.570 FEDER 118.021

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100152
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FABIO NUNO BRITO ALVES MATOS Aluguer de Viaturas e bicicletas 239.827 FEDER 167.879

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100182
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Fábio Moreira Cabral Fábio Moreira Cabral - Atividades Fotográficas 13.860 FEDER 6.237

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100027
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SILVA E ROSA COSMÉTICOS, LDA Silva e Rosa Cosméticos, Lda 37.876 FEDER 24.619

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100072
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PICOCEANO, UNIPESSOAL LDA Peixaria 268.370 FEDER 174.441

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100204
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

VILA BARCA - EMPREENDIMENTO 
TURÍSTICO, LDA Instalação de estabelecimento de alojamento local 195.889 FEDER 127.328

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100129
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PICO ISLAND ADVENTURES, 
UNIPESSOAL LDA

criação de empresa de animação turística de Canoagem de mar, a partir da 
ilha do Pico 85.482 FEDER 48.724

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100115
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PICO SPORT LDA Scuba Diving Upgrade & Technical Diving 164.758 FEDER 93.912

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100269
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DELÍCIAS DA MARIA - PADARIA E 
PASTELARIA, LDA Padaria - Pastelaria 235.656 FEDER 153.177

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100155
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FILIPE MIGUEL RIBEIRO PAULO Rent-a-car 4x4 286.708 FEDER 186.360

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100096
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ILHÉU DO AREEIRO, UNIPESSOAL 
LDA Alojamento Local 296.819 FEDER 192.932

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100193
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ANA LUISA GARCIA Alojamento Local 274.096 FEDER 178.163

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100198
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Dalila Vitorino Melo Alojamento Local 195.262 FEDER 126.921

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100211
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Paula Alexandra Medeiros Jorge Enoturismo 284.710 FEDER 185.062

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100044
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CALEIRAXPRESS, UNIPESSOAL LDA Instalação de caleiras de alumínio 57.159 FEDER 40.011

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100036
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Sofia Gomes Machado Loja de Roupa - Chic Chic 151.465 FEDER 106.026

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100268
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CLAUDIA ISABEL MEDEIROS JORGE Ginásio e Fitness 263.101 FEDER 171.016

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100147
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Maria João Azevedo Lourenço

Remodelação e adaptação de espaço comercial para instalação de consultório 
na cidade da Horta e Vila das Lajes das Flores 299.591 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100082
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOÃO ANTÓNIO VIEIRA LOURENÇO 
LIMITADA

Remodelação de estabelecimento comercial para funcionar como 
supermercado 199.991 FEDER 99.995

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100081
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOÃO ANTÓNIO VIEIRA LOURENÇO 
LIMITADA

Remodelação de estabelecimento comercial para funcionar como padaria e 
pastelaria 199.947 FEDER 110.010

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100258
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Cátia Sofia Azevedo Lourenço

Remodelação de edíficios no centro da Horta e Santa Cruz das Flores para 
alojamento local 210.778 FEDER 141.675

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100080
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

JOÃO ANTÓNIO VIEIRA LOURENÇO 
LIMITADA

Remodelação de estabelecimento comercial para funcionar como 
supermercado em Santa Cruz das Flores 199.927 FEDER 99.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100187
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ROSA & MANUEL RITA, 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
LDA

Construção de dois apartamentos T1 e armazém de apoio para ampliação do 
COMODORO GUEST HOUSE 255.900 FEDER 143.973

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100135
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ROSA & MANUEL RITA, 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
LDA Ampliação do Hotel Comodoro Guest House 199.952 FEDER 103.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100132
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ELIANA MARIA CABECEIRA AZEVEDO

Construção, Instalação e Exploração de um estabelecimento similar de 
hotelaria no Corvo ´OCEAN´S Res 225.135 FEDER 157.595

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100022
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MICRO-HORTA,COMERCIO E 
INFORMATICA LDA Micro - Horta, Comércio e Informática, Lda 146.536 FEDER 65.941

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100237
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

GELADOS DO ATLÂNTICO, 
PRODUÇÃO E VENDA DE GELADOS 
ARTESANAIS, UNIPESSOAL LDA Gelataria de fabrico próprio de gelados artesanais, 146.171 FEDER 95.011

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100311
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Francisca Ribeiro Maltez de Sousa Gabinete de arquitetura e loja de pronto a vestir 232.868 FEDER 151.364

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100098
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RICARDO GONÇALVES, UNIPESSOAL 
LDA Clínica dentária 82.925 FEDER 58.048

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100053
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

NORBRITAS, PRODUÇÃO DE BRITAS, 
TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES, 
UNIPESSOAL LDA Norbritas, Produção de Britas, Transportes e Escavações, Unipessoal, Lda. 193.829 FEDER 94.976

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100048
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CONSTRUÇÕES VARADOURO LDA Construções Varadouro, Lda 200.000 FEDER 94.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100266
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Hugo Miguel Soares Goulart Alojamento Local 243.020 FEDER 157.963

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100265
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

GOULART E GOULART - PASTELARIA, 
LDA Criação de Pastelaria 245.539 FEDER 159.601

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100035
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BELO CAMPO - ALOJAMENTO LOCAL 
E ATIVIDADES AO AR LIVRE, LDA Alojamento Local 298.918 FEDER 194.297

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100038
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

COOPERATIVA AGRICOLA DE 
LACTICINIOS DO FAIAL CRL Cooperativa Agrícola e de Lacticinios do Faial 93.979 FEDER 44.170

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100142
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PÁTIO TURISMO, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Turismo no espaço rural 239.931 FEDER 92.369

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100293
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais HELDER DUARTE LARANJO DA COSTA Alojamento Local - Cedros - Faial 132.067 FEDER 85.844

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100160
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VANDA & JÚLIO - EVENTOS, LDA Espaço de Eventos 298.268 FEDER 193.874

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100134
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Maria Alvarina da Silva Rosa Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 297.553 FEDER 193.409

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100060
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MARCELINO & FURTADO, LDA Nelly Furtado - em nome de empresa a criar 299.866 FEDER 194.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100113
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARLAINE & RUI - APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS, LDA Construção/adaptação de seis apartamentos turísticos de 4 estrelas 481.704 FEDER 196.309

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100030
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Joice Raquel Noia Duarte Joice Raquel Nóia Duarte - (em nome de empresa a constituir) 296.323 FEDER 192.610

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100094
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Sílvia Correia Pereira de Oliveira Sílvia Correia Pereira de Oliveira - em nome de empresa a criar 299.018 FEDER 194.361

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100109
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais CLÍNICA CORÔNIS, LDA Clínica privada 944.036 FEDER 548.227

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100048
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais HOSTEL 18, LDA Hostel, organização de eventos, projetos de arquitetura 261.161 FEDER 169.755

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100143
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RUI CARLOS CAMPOS - ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA Passeios turísticos de tuk tuk 42.239 FEDER 24.921

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100037
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MANTA RAY LODGE AZORES, LDA Joana da Rocha Novo Vaz Pereira - Em nome de empresa a criar 222.879 FEDER 144.872

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100216
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Rosa Maria Brasil Dart Alojamento local 293.672 FEDER 190.887

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100071
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais N & N GROMOV, LDA Remodelação de edifício para instalação de um Restaurante 197.570 FEDER 92.858

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100154
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ALTERNATIVA CRIATIVA UNIPESSOAL 
LDA Nuno Miguel Rodrigues Pereira - em nome de empresa a criar 63.037 FEDER 40.974

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100306
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Susete Simas Alojamento local 191.566 FEDER 124.518

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100194
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Gonçalo manuel Silva Cardoso de 
Sousa instalação de uma unidade de alojamento local na ilha do Pico 272.081 FEDER 176.853

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100195
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Sara Catarina Silveira Simas Alojamento local 295.160 FEDER 191.854

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100124
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Mariana Machado Goulart Pastelaria/Snack-Bar 221.878 FEDER 144.221

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100163
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Marcos Emanuel Mancebo Ribeiro 
do Couto Gonçalves Quinta do Pinhal, em nome da empresa a criar 287.197 FEDER 186.678

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100010
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Fábio André Machado Novais Remodelação e instalação de imóvel para alojamento local 264.405 FEDER 171.863

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100031
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BARROCAS DO MAR - ALOJAMENTO, 
LDA

instalação de dois empreendimentos de alojamento local em São Roque do 
Pico 299.549 FEDER 194.707

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100242
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BESTAZORES - BOAT CHARTER, LDA Aluguer de catamaran sem skipper 299.751 FEDER 194.838

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100109
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ÂNCORA PLAZA, IMOBILIÁRIA E 
RESTAURAÇÃO, LDA Arrendamentos de bens imobiliários 297.497 FEDER 193.373

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100108
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PGH - PICO GUEST HOUSE, TURISMO 
E IMOBILIÁRIA, LDA Alojamento local 298.925 FEDER 194.301

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100083
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ESPAÇO CAIS 29 - INVESTIMENTOS 
TURÍSTICO-IMOBILIÁRIOS, LDA Raquel Maria Correia Barros Silva Tavares Janeiro 219.780 FEDER 142.857

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100256
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Jorge Filipe Furtado Gomes Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 297.953 FEDER 193.669

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100165
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Sónia Patrícia da Silva Alojamento Local 293.701 FEDER 190.906

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100207
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Carla Gores Medeiros Reparação e manutenção de embarcações 298.423 FEDER 193.975

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100171
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MIGUEL FURTADO PEREIRA

Criação de empresa especializada em soluções de informática, publicidade e 
design, venda e instalação de soluções de segurança, cobertura fotográfica e 
de vídeo de eventos e aluguer de mat 198.780 FEDER 129.207

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100081
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Eunice Dora da Silveira Tavares de 
Melo

PROJECTO EMPRESA OPERADORA MARÍTIMO-TURÍSTICA E ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA NAS FLORES 286.138 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100101
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RAMOS & ÁVILA, COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Instalação de Minimercado da marca SPAR 104.396 FEDER 67.857

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100118
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais NATURE RENT-A-CAR, LDA Aqua Rent Car 298.585 FEDER 194.080

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100248
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Marlene Cristina da Silva Azevedo Alojamento Local 264.846 FEDER 172.150

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100148
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CRMORAIS HOTÉIS - SOCIEDADE DE 
EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, LDA Carlos Cruz Medeiros Morais - Em nome de empresa a criar 199.282 FEDER 93.663

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100158
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Sandra Fagundes Faria Sandra Fagundes Faria - em nome de empresa a criar 87.263 FEDER 61.084

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100123
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

NOVO RUMO VIAGENS E TURISMO, 
UNIPESSOAL LDA Agência de viagens 53.477 FEDER 34.760

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100240
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais VALE DOS COCOS, LDA Alojamento local 296.526 FEDER 192.742

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100095
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais HORTA RENT, DE MORAIS, LDA Alexandra Neves Azevedo Medeiros Morais - em nome de empresa a criar 157.431 FEDER 102.330

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100055
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais NATALINO JOSE NEVES aquisição de máquina de cortar 63.750 FEDER 28.688

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100049
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JULIANO MANUEL DE SOUSA NEVES Instalação de loja e oficina 94.013 FEDER 42.306

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100020
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

PICO FORMOSO-ALOJAMENTOS 
TURÍSTICOS, LDA Remodelação e Adaptação de Adega para Alojamento Local 108.157 FEDER 70.302

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100008
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

MARA LISA NEVES MACHADO 
CHAVES Instalação de Padaria 244.001 FEDER 158.601

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100085
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

ANA CATARINA SILVEIRA SILVA 
MELO Criação de Clínica de Fisioterapia 96.917 FEDER 67.842

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100001
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais DESTILLAZORES, UNIPESSOAL LDA Jens Holger Gentner 181.070 FEDER 135.802

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100159
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Marta Isabel Lourenço Carvalho Serralharia 298.204 FEDER 193.832

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100064
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Ana Isabel Alves Figueiredo Casas de Santo Amaro 256.510 FEDER 166.731

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100029
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais ÁVILA GOULART, UNIPESSOAL LDA Hugo Miguel Domingos Ávila Goulart - Casa do Dias Leal 299.680 FEDER 194.792

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100136
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AQUA-AÇORES, TURISMO 
AQUÁTICO, VENDA E ALUGUER DE 
EQUIPAMENTOS LDA Aquaçores 184.358 FEDER 105.084

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100115
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MIGUEL SANTOS CHU Centro de Peças Auto 273.291 FEDER 177.639

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100120
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MIGUEL SANTOS CHU Museu Cetaceos 298.204 FEDER 193.833

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100119
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais MIGUEL SANTOS CHU Museu das espécies marinhas 298.204 FEDER 193.833

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100049
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Jessi Lynn Terra Azevedo Alojamento Sintra Silveira 298.645 FEDER 194.119

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100234
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais AZORES NOW, LDA

Aquisição de uma embarcação, equipamentos de pesca, bicicletas, viaturae 
potros equipamentos 169.333 FEDER 110.066

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100079
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais BOM RUMO, UNIPESSOAL LDA Hostel - Filipe José de Brum Fernandes 202.719 FEDER 131.768

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100011
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

CLAUDIA ISABEL BETTENCOURT 
MELO Animação turística em meio rural e ecoturismo 50.662 FEDER 32.930

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100002
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais SILVIA ISABEL SILVEIRA MONIZ Venda ambulante de gelados, bebidas, crepes e bolos 96.500 FEDER 62.725

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100112
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Marléne da Conceição Leal Marques Alojamento Loca 201.957 FEDER 131.272

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100012
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PATRICIATUR, UNIPESSOAL LDA Alojamento Local 278.920 FEDER 181.298

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100004
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais FLORIPES DE OLIVEIRA PAIVA Alojamento mibilado para turistas 299.938 FEDER 194.960

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100051
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PAULO LUIS SOARES VIEIRA Aluguer de máquinas agrícolas 121.616 FEDER 79.050

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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ACORES-03-0651-FEDER-100086
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Gonçalo Miguel Machado Ramalho Gonçalo Miguel Machado Ramalho 257.363 FEDER 167.286

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100279
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Diogo Tavares Casa das Ribeiras - TER 277.625 FEDER 166.575

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100088
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Joana Ribeiro Paulo Carrinha de Gelados 145.884 FEDER 94.824

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100075
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais JOSE PEDRO DUARTE GONÇALVES José Pedro Duarte Gonçalves 89.726 FEDER 58.322

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100298
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais PAULO JORGE DA SILVA Alojamento Local de S. João do Pico 179.616 FEDER 116.751

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100107
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

Andreia Frias e Ricardo Sousa 
empresa a criar Alojamento Local 222.241 FEDER 144.457

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100260
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Luis Carlos Garica Correia Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos 125.000 FEDER 75.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100296
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Sandro Paulo Laranjo de Sousa Centro de Resíduos dos Flamengos 298.535 FEDER 194.048

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100238
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

BLOCOBET - PRÉ-FABRICADOS DE 
BETÃO, LDA Criação de Fábrica de Betao e Blocos 296.789 FEDER 192.913

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100253
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

SOUSA & GOMES - COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA

Instalação de Central de gestão de residuos com serviço de retroescavadora e 
comercio de materiais de construção 292.755 FEDER 190.291

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100088
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

COJAGRIFA - COOPERATIVA DE 
JOVENS AGRICULTORES DO FAIAL 
CRL Instalação de talho 39.079 FEDER 17.586

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100303
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

AMBIENTE 18'' - GESTÃO AMBIENTAL 
DO TRIÂNGULO, LDA Produção de Biodiesel 296.675 FEDER 200.000

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100042
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DELFIM VARGAS-FABRICO DE 
CAIXILHARIAS, LIMITADA Delfim Vargas - Fabricação de Caixilharias, Limitada 169.423 FEDER 79.629

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100044
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DELFIM VARGAS-FABRICO DE 
CAIXILHARIAS, LIMITADA Delfim Vargas - Fabricação de Caixilharias, Lda 62.032 FEDER 27.914

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100043
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

DELFIM VARGAS-FABRICO DE 
CAIXILHARIAS, LIMITADA Delfim Vargas - Fabricação de Caixilharias, Limitada 164.562 FEDER 77.344

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100203
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais Carla Patricia Tavares da Silva Serralharia Agrícola e Civil 297.721 FEDER 193.519

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100144
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

O VIANDANTE - EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS LDA Aquisição de embarcação 128.888 FEDER 70.888

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100118
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

RURALTUR - GESTÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS,LDA Inovação e Modernização das Casas D´Arramada 12.410 FEDER 5.585

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0651-FEDER-100100
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais POUPE SEMPRE, LDA Poupe Sempre, Lda 34.617 FEDER 20.770

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100056
Programa Operacional Regional dos 
Açores 03 - Competitividade das Empresas Regionais

IBERSOL MADEIRA E AÇORES, 
RESTAURAÇÃO S.A. Ibersol Madeira e Açores, Restauração S.A. - Restyling Pasta Caffé e Ò Kilo 69.660 FEDER 30.166

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas
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DLBC-99-2015-02-034
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA A INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-030
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA A INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-092
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável CASA DE SÃO PEDRO DE ALVERCA Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-148
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DOS CONCELHOS DE 
VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA 
DOS VINHOS Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-082
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO 
DISTRITO DE AVEIRO Região de Aveiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-079
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO 
DISTRITO DE AVEIRO Região de Aveiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-040
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADIBER - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 
BEIRRA SERRA Região de Coimbra 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-009
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

TERRAS DE SICÓ - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO Região de Coimbra 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-080
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADAE - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA ALTA 
ESTREMADURA Região de Leiria 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-073
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADICES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL Viseu Dão Lafões 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-053
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
RIBATEJO NORTE Médio Tejo 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-004
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

TAGUS - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
RIBATEJO INTERIOR Médio Tejo 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-049
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

RAIA HISTÓRICA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
DA BEIRA Beiras e Serra da Estrela 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-024
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADERES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRELA 
SUL Beiras e Serra da Estrela 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-042
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADRUSE-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DA 
SERRA DA ESTRELA Beiras e Serra da Estrela 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-076
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE AVEIRO Região de Aveiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-062
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

RUDE-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL Beiras e Serra da Estrela 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-010
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

A. D. D. - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO DÃO Viseu Dão Lafões 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-091
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

GLOCALDECIDE - ASSOCIAÇÃO PARA 
A DEMOCRACIA, A CIDADANIA E O 
DESENVOLVIMENTO Viseu Dão Lafões 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-055
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADRACES-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA RAIA 
CENTRO-SUL Beira Baixa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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DLBC-99-2015-02-044
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

RUMO - COOPERATIVA DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-060
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

RUMO - COOPERATIVA DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-037
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

OEIRAS INVEST (ASSOCIAÇÃO PARA 
A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE OEIRAS) - APDO Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-046
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ALMADA Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-089
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

OLHO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA A 
DEFESA DO PATRIMÓNIO, AMBIENTE 
E DIREITOS HUMANOS Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-090
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 
BOMBEIROS DE PAREDE "AMADEU 
DUARTE" Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-023
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

A2S-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA REGIÃO SALOIA Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-022
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

A2S-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA REGIÃO SALOIA Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-041
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DA 
BAIRRADA E MONDEGO Região de Coimbra 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-012
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DA 
BAIRRADA E MONDEGO Região de Coimbra 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-070
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

COIMBRAMAISFUTURO - CMF - 
ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE 
COIMBRA Região de Coimbra 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-036
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E 
DUEÇA Região de Coimbra 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-001
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

PINHAIS DO ZÊZERE - ASSOCIAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO Região de Leiria 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-017
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E 
ALTO PAIVA Viseu Dão Lafões 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-026
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADAE - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA ALTA 
ESTREMADURA Região de Leiria 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-067
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADREPES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-054
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADREPES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-086
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável TUNA ECONÓMICAS Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-084
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
LISBOA Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-020
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO PELA 
TECNOLOGIA, ENGENHARIA, SAÚDE 
E EDUCAÇÃO Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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DLBC-99-2015-02-104
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

+BENFICA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO E CO-
GOVERNANÇA LOCAL Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-018
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

LEADER OESTE - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO RURAL Oeste 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-019
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

LEADER OESTE - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO RURAL Oeste 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-048
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADEPE - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE PENICHE Oeste 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-064
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

PRÓ-RAIA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 
RAIA CENTRO NORTE Beiras e Serra da Estrela 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-008
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

PINHAL MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO PINHAL 
INTERIOR SUL Médio Tejo 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-184
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA GAL Urbano - Frente Atlântica 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-209
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE LORDELO DO OURO GAL Porto Ocidental - DLBC URBANO 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-032
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
VALE DO AVE GAL RURAL SOL DO AVE 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-007
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

CIM DO AVE - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO AVE

Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal (PEDI) do Ave - 
Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-199
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

PROBASTO-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DE 
BASTO DLBC Rural - Terras de Basto 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-014
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável ÁREA METROPOLITANA DO PORTO EIDT-Estratégia Intergradade Desenvolvimento Territorial AMP 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-206
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável ÁREA METROPOLITANA DO PORTO Grupo de Ação Local Costeira Litoral Norte-AMP 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-187
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA 
MARIA

A Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria 
candidata-se à Pré-Qualificação DLBC, como GAL ADRITEM com a vertente de 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-157
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADER-SOUSA-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DAS 
TERRAS DO SOUSA DLBC RURAL | TERRAS DO SOUSA 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-008
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
TÂMEGA E SOUSA Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-124
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

DOLMEN-COOPERATIVA DE 
FORMAÇÃO,EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO BAIXO 
TAMEGA CRL DOURO VERDE – UM TERRITÓRIO INTELIGENTE, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-083
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DAS SERRAS DE 
MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA

DLBC Rural Montanhas Mágicas 2020, 1ª fase – Pré- Qualificação, (CONCURSO 
Nº 02/2014, 16-11-2014) 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-048
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO 
ALTO TAMEGA (ADRAT)

Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural do Alto TâmegaDeclaramos 
que esta candidatura substitui e anula a candidatura DLBC-99-2014-01-021 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-002
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO TÂMEGA Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial - Alto Tâmega 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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DLBC-99-2014-01-202
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

LITORALRURAL - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DLBC RURAL | GAL LITORALRURAL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-017
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADIBER - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 
BEIRRA SERRA GAL ADIBER/Beira Serra14-20 - DLBC Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-192
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO 
DISTRITO DE AVEIRO DLBC Rural Região de Aveiro Sul 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-191
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO 
DISTRITO DE AVEIRO DLBC Rural Região de Aveiro Norte 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-010
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE AVEIRO

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial - 2014-2020 - Quadro 
Comum de Investimentos da Região de Aveiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-176
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE AVEIRO Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-004
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE AVEIRO Região de Aveiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-020
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
DOURO

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região do Douro (2014-
2020) 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-200
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável ASSOCIAÇÃO DO DOURO HISTORICO GAL DOURO HISTÓRICO- DLBC VALE DO DOURO NORTE 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-119
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

BEIRA-DOURO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO 
DOURO GAL RURAL – Beira Douro associação de Desenvolvimento do Vale do Douro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-159
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

CORANE - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DOS 
CONCELHOS DA RAIA NORDESTINA

CoraNE - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina; 
Terra Fria 14-20 DLBC Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-026
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS 
TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorias das Terras de Trás-os-
Montes (EIDT-TTM) 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-082
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

DOURO SUPERIOR - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO

GAL Rural - Douro Superior, Associação de Desenvolvimento- Documento de 
candidatura: Estratégia DLBC do território Douro Superior 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-174
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

DESTEQUE-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA TERRA 
QUENTE DLBC Rural - Entre xistos e granitos – Terra Quente Transmontana 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-185
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO PELA 
TECNOLOGIA, ENGENHARIA, SAÚDE 
E EDUCAÇÃO Cascais DesEnvolve – Alcabideche e S. Domingos de Rana 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-212
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

+BENFICA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO E CO-
GOVERNANÇA LOCAL + Benfica- Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitário 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-166
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DLBC Urbano Gaia 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-143
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADREPES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL GAL ADREPES URBANO 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-065
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

ADREPES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-140
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADREPES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL GAL ADREPES Costeiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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DLBC-99-2014-01-131
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADREPES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL GAL ADREPES Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-047
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

REDE DLBC LISBOA - ASSOCIAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 
DE BASE COMUNITÁRIA DE LISBOA Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-041
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável FUNDAÇÃO ANTONIO SILVA LEAL GAL Urbano - Faro 2020 - Dinâmico e Social 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-094
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável FREGUESIA DE CAMPOLIDE

Esta DLBC adquiriu a denominação de Rede+ Campolide e tem como 
principais objectivos actuar nas áreas da Inclusão, do Emprego e da Educação. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-009
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-024
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Área Metropolitana de 
Lisboa - EIDT Lisboa 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-234
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável MUNICIPIO DE LISBOA

Rede DLBC Lisboa - Associação para o Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-235
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável TUNA ECONÓMICAS DLBC Urbano no bairro histórico da Madragoa e o bairro da Lapa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-223
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
LISBOA DLCB - Empregabilidade Beato e Penha de França 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-055
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

LEADER-SOR-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO SOR Leadersor 2020  - Grupo de Ação Local Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-063
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável

CENTRO SOCIAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
SOBRALINHO Área Metropolitana de Lisboa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-210
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável CASA DE SÃO PEDRO DE ALVERCA

GAL “Congregar para Intervir” na União das Freguesias de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-170
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

CENTRO SOCIAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
SOBRALINHO

Desenvolvimento Local de Base Comunitária - 1ªfase - Pré-
qualificaçãoDENOMINAÇÃO: CONSTRUIR FUTUROS 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-207
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADER-AL - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO 
RURAL DO NORTE DO ALENTEJO ADER-AL - DLBC Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

ALT20-28-2015-01-001
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (PROVERE) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO ALENTEJO

Avaliação da Estratégia de Eficiência Coletiva Provere Inmotion, no âmbito do 
QREN 2007-2013 0 n.d. 0

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

EIDT-99-2014-01-013
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO ALENTEJO

Estratégia de Desenvolvimento Territorial e Plano de Ação para o Alto 
Alentejo 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-014
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO ALENTEJO Alto Alentejo 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-122
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DOS CONCELHOS DE 
VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA 
DOS VINHOS Desenvolvimento Local de Base Comunitária - 1ªfase - Pré-qualificação 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-056
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

TERRAS DENTRO, ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DLBC Rural GAL TERRAS DENTRO 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-026
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

MONTE - DESENVOLVIMENTO 
ALENTEJO CENTRAL - ACE GAL ALENTEJO CENTRAL – GAL RURAL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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EIDT-99-2014-01-006
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

CIMAC - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
CENTRAL

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial para o Alentejo Central 
(EIDT-AC) 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-006
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

CIMAC - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
CENTRAL Alentejo Central 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-018
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO IN LOCO, DE 
INTERVENÇÃO, FORMAÇÃO E 
ESTUDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL GAL do Interior do Algarve Central 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-218
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

"AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
DO BARLAVENTO" - ASSOCIAÇÃO

GAL Costeiro denominado Grupo de Ação Local – Pesca do Barlavento do 
Algarve 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-018
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

CI - AMAL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALGARVE Comunidade Intermunicipal do Algarve 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-015
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS 
ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE

A operação em referência insere-se na tipologia DLBC RURAL  e denomina-se 
CÁVADO COM...VIDA, sendo a entidade o GAL da ATAHCA-Associação de 
Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-009
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
CÁVADO Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Cávado 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-007
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADRIMINHO-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO VALE DO MINHO

GAL Rural - ADRIMINHO – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do 
Vale do Minho – Candidatura à 1ª Fase – Pré Qualificação – DLBC – 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-231
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO MINHO

Grupo de Ação Local para a Valorização Costeira / Pesqueira do Litoral Norte 
DLBC/GAL Costeiro Litoral Norte 2015-2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-025
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALTO MINHO

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial “Alto Minho 2020” - CIM 
Alto Minho 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-117
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADRIL-ASSOCIAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO LIMA DLBC Rural “Vale do Lima 2020” 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-160
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

A2S-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA REGIÃO SALOIA GAL-A2S-RURAL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-229
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

A2S-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA REGIÃO SALOIA GAL-Pesca Ericeira/cascais 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-165
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

RAIA HISTÓRICA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
DA BEIRA DLBC CASTELOS DO COA 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-132
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADERES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRELA 
SUL GAL Rural ADERES Estrela-Sul 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-023
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS 
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial “Beiras e Serra da Estrela 
2020” (BSE 2020). 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-019
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS 
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA Beiras e Serra da Estrela 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-175
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

PRÓ-RAIA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 
RAIA CENTRO NORTE

DLBC Rural  Pró-Raia 2020 CRESCIMENTO E EMPREGOGAL Rural Pró-Raia   
Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Norte 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-147
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADRUSE-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DA 
SERRA DA ESTRELA

DLBC Rural - Estrela 2020GAL Rural ADRUSE – Associação de Desenvolvimento 
Rural da Serra da Estrela 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-135
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

RUMO - COOPERATIVA DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL DLBC Urbano – MARGENS COMUNS 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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DLBC-99-2014-01-193
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

RUMO - COOPERATIVA DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL DLBL Urbano: BARREIRO - REDES QUE NOS UNEM 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-221
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA A INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO O Grupo de Acão Local “CAPACITAR O MONTIJO” 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-220
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA A INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO Grupo de Ação Local “Eu... Também Conto!” 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-195
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ALMADA ENVOL20 ALMADA – GAL URBANO 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-011
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

OEIRAS INVEST (ASSOCIAÇÃO PARA 
A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE OEIRAS) - APDO GAL URBANO - Oeiras (Des)Envolve 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-152
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

OLHO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA A 
DEFESA DO PATRIMÓNIO, AMBIENTE 
E DIREITOS HUMANOS GAL Sintra Urban 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-238
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 
BOMBEIROS DE PAREDE "AMADEU 
DUARTE" Grupo de Ação Local Carcavelos-Parede (GALCarPar) vertente URBANA 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-030
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

A. D. D. - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO DÃO GAL/ADD2020 – DLBC Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-154
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

GLOCALDECIDE - ASSOCIAÇÃO PARA 
A DEMOCRACIA, A CIDADANIA E O 
DESENVOLVIMENTO Operação Encosta do Sol 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-188
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADICES - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

ADICES GAL RURAL - PACTO 2020 - Rotas do Desenvolvimento - Um 
compromisso para o território. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-134
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADRACES-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA RAIA 
CENTRO-SUL GAL BIS 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-003
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
BEIRA BAIXA (CIMBB)

ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA BEIRA 
BAIXA 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-003
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
BEIRA BAIXA (CIMBB) Beira Baixa 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-133
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

PINHAL MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO PINHAL 
INTERIOR SUL

O território do Pinhal, constituído pela Parceria GAL Pinhal Maior, opta por 
uma candidatura à vertente DLBC - Rural, por ser essa a característica 
fundamental da sua natureza. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-049
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
RIBATEJO NORTE

A candidatura da parceria do GAL ADIRN, denomina-se “Ribatejo Norte 2020”, 
referente ao DLBC – Rural, cuja entidade gestora é a ADIRN – Associação para 
o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-005
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO TEJO Médio Tejo 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-017
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO TEJO Plano Estratégico de Desenvolvimento Médio Tejo 2014-2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-172
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

TAGUS - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
RIBATEJO INTERIOR EDL TAGUS 2020 - DLBC Rural do Ribatejo Interior 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-180
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

RUDE-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL

Cova da Beira 2020 -Desenvolvimento Local de Base Comunitária RURAL COVA 
DA BEIRA 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-120
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADAE - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA ALTA 
ESTREMADURA ADAE MAR 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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DLBC-99-2014-01-040
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADAE - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA ALTA 
ESTREMADURA ADAE RURAL 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-019
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

CIMRL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE 
LEIRIA Estratégia REGIÃO de LEIRIA 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-002
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

CIMRL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE 
LEIRIA Região de Leiria 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-015
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
VISEU DÃO LAFÕES Viseu Dão Lafões 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-020
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
VISEU DÃO LAFÕES Viseu Dão Lafões 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-069
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E 
ALTO PAIVA GAL ADDLAP DLBC RURAL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-068
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E 
DUEÇA DUECEIRA 2020DLBC RURAL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-039
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

TERRAS DE SICÓ - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DLBC RURAL TERRAS DE SICÓ 2020 - UMA PARCERIA, UM COMPROMISSO 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-038
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

PINHAIS DO ZÊZERE - ASSOCIAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO Grupo de Ação Local (GAL) Pinhais do Zêzere 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-149
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DA 
BAIRRADA E MONDEGO

DLBC/Costeiro – Mondego Mar: “Grupo de Ação Local (GAL) Pescas Mondego 
Mar” 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-013
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DA 
BAIRRADA E MONDEGO

DLBC/Rural – LEADER AD ELO: Grupo de Ação Local (GAL) AD ELO -  
Associação De Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-012
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE COIMBRA Região de Coimbra 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-016
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE COIMBRA

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Coimbra 
2014-2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-126
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

COIMBRAMAISFUTURO - CMF - 
ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE 
COIMBRA

Parceria COIMBRA 2020 ADL CoimbraMaisFuturo CMF apresenta candidatura 
ao DLBC Rural Entidade proponente pessoa coletiva caráter associativo 
Entidade Gestora CMF Orgão Gestão Direção CMF 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-005
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
LEZÍRIA DO TEJO

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Lezíria do Tejo 2014-
2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-085
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
RIBATEJO

RIBATEJO - TERRA DE CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE; DLBC 
Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-015
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 
LEZÍRIA DO TEJO Lezíria do Tejo 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

ALT20-28-2015-01-002
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (PROVERE) 99 - Não aplicável MUNICÍPIO DE CORUCHE

Avaliação da Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE O Montado de Sobro 
e Cortiça 0 n.d. 0

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

DLBC-99-2014-01-052
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO 
RURAL DA CHARNECA RIBATEJANA DLBC Rural Charneca Ribatejana 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-010
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

CIMBAL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO BAIXO 
ALENTEJO Baixo Alentejo 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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EIDT-99-2014-01-004
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

CIMBAL - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO BAIXO 
ALENTEJO

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Baixo Alentejo  - 
validada pelo Conselho Intermunicipal e pelo Conselho Estratégico para o 
Desenvolvimento Intermunicipal 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-099
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ALENTEJO XXI - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
MEIO RURAL GAL RURAL: PRÓ-RURAL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

ALT20-28-2015-01-003
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (PROVERE) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E 
DEFESA DO PATRIMONIO NATURAL E 
CULTURAL DO CONCELHO DE 
MERTOLA

Avaliação da EEC Valorização dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo - Uma 
Estratégia para as Áreas de Baixa Densidade do Sul de Portugal 0 n.d. 0

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

DLBC-99-2014-01-058
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ESDIME - AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO 
ALENTEJO SUDOESTE CRL

DLBC Rural da Parceria Territorial – Alentejo Sudoeste (2014-2020) do GAL Al 
Sud – Esdime – GAL Rural 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-204
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ROTA DO GUADIANA-ASSOCIAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Concurso nº 2 2014, 16 de Novembro de 2014- DLBC - Pré Qualificação dos 
GAL 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-121
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADL - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO LITORAL 
ALENTEJANO Desenvolvimento Rural Litoral Alentejano 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-168
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADL - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO LITORAL 
ALENTEJANO Desenvolvimento Costeiro Litoral Alentejano 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-012
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

C.I.M.A.L. - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
LITORAL Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Litoral 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-007
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

C.I.M.A.L. - COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
LITORAL Alentejo Litoral 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-064
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ADEPE - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE PENICHE Grupo de Ação Local Pesca do Oeste “GAL Pesca Oeste”GAL Costeiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2014-01-021
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EIDT) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
OESTE Comunidade Intermunicipal do Oeste, OesteCIM 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

EIDT-99-2015-02-001
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (ITI) 99 - Não aplicável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
OESTE Oeste 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2015-02-061
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (EDL) 99 - Não aplicável MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS Oeste 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-167
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS ecoMAR - DLBC Costeiro 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-153
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

LEADER OESTE - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO RURAL DLBC Rural do Baixo Oeste. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-155
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

LEADER OESTE - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO RURAL  DLBC Rural do Alto Oeste. 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-198
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável FUNDAÇÃO IRENE ROLO DLBC Urbano Tavira 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-025
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

ASSOCIAÇÃO TERRAS DO BAIXO 
GUADIANA GAL RURAL TERRAS DO BAIXO GUADIANA 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-148
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável MUNICÍPIO DE OLHÃO Grupo de Ação Local Costeiro do Sotavento do Algarve - GAL Pesca - SA 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-183
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE LAGOS CIDADE 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável
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DLBC-99-2014-01-156
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE ADERE 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

DLBC-99-2014-01-177
Estratégias de Desenvolvimento 
Territorial (GAL) 99 - Não aplicável

VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE SILVES CIDADE 2020 0 n.d. 0 99 - Não aplicável

POCH-05-6177-FSE-000001
Programa Operacional do Capital 
Humano 05 - Assistência técnica

SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E 
CIÊNCIA Assistência Técnica 15.176.248 FSE 12.899.811

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCI-05-5762-FSE-012204

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA 
E DO MEDICAMENTO SIATS .: Sistema de Informação para a Avaliação das Tecnologias de Saúde 456.842 FSE 260.172

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012272

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

ADC IMPACT2020 .: Projeto de Avaliação de Impacto Concorrencial de 
Políticas Públicas 1.022.327 FSE 582.215

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012349

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E 
ADUANEIRA ATS .: Autoridade Tributária em Segurança 587.448 FSE 334.552

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012362

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO 
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 112.pt-CONor .: Projeto 112.pt 5.327.130 FSE 3.994.084

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012382

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P. SS_CGA .: Estudo arquitetura informacional 544.112 FSE 309.872

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012426

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS 
LOCAIS

CAPACITAR .: Programa Capacitar - Projeto de apoio à modernização e 
capacitação da Administração Pública 1.071.698 FSE 610.332

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012511

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA 
CENTRAL, E.P.E.

Sistema de Custeio .: Sistema de Custeio para apuramento de custos por 
doente tratado, face às diferenças tipológicas de prestação assistencial no 
CHLC, EPE 232.870 FSE 132.619

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012536

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, 
I.P. AGORA .: Agilizar, Gerir, Organizar, Relacionar, Automatizar 2.900.000 FSE 1.670.799

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012542

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA 
CENTRAL, E.P.E.

Avaliação online da Qualidade Serviços .: Utilização de sistemas integrados de 
avaliação online da qualidade dos serviços prestados pelo CHLC, EPE 231.218 FSE 131.678

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012569

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Programa_GESTUR_TDP_2015 .: Programa de Gestão do Conhecimento em 
Turismo 2.786.501 FSE 1.586.912

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012610

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA 
DA EDUCAÇÃO, I.P. POIG .: Plataforma Operacional Integrada de Gestão 1.999.009 FSE 1.138.435

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

POCI-05-5762-FSE-012613

Programa Operacional da 
Competitividade e 
Internacionalização

05 - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da administração pública 

INSTITUTO DOS MERCADOS 
PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA 
CONSTRUÇÃO, I.P. (IMPIC, I.P.)

ECM-CI .: Melhoria da eficiência, competitividade e monitorização do setor da 
construção e do imobiliário através da normalização, integração, 
interoperabilidade e desmaterialização de processos 2.947.483 FSE 1.678.592

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades 
públicas e partes interessadas e a eficiência da 
administração pública

M1420-07-3118-FSE-000001
Programa Operacional Regional da 
Madeira 07 - Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM Incentivos à Criação de Postos de Trabalho 8.013.743 FSE 6.811.681

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

M1420-07-3321-FSE-000001
Programa Operacional Regional da 
Madeira 07 - Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM Apoio à criação do próprio emprego e criação de empresas 2.929.090 FSE 2.489.727

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

M1420-07-3321-FSE-000002
Programa Operacional Regional da 
Madeira 07 - Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM Apoio à criação do próprio emprego e criação de empresas 30.906 FSE 26.270

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

M1420-08-4230-FSE-000001
Programa Operacional Regional da 
Madeira 08 - Promover a inclusão social e combater a probreza

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM Programas Ocupacionais 13.293.059 FSE 11.299.100

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

M1420-08-4230-FSE-000002
Programa Operacional Regional da 
Madeira 08 - Promover a inclusão social e combater a probreza

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM Vida e Trabalho 310.322 FSE 263.774

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POCH-03-5470-FSE-000001
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 106.364 FSE 90.410

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000004
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E 
APOIO ÁS EMPRESAS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 160.327 FSE 136.278

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000005
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ANCORENSIS - COOPERATIVA DE 
ENSINO CRL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 44.728 FSE 38.019

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000006
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO 
S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 121.827 FSE 103.553

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000007
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

PROFIFORMA-GABINETE DE 
CONSULTADORIA E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000008
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BARCELOS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000009
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

APCC - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA 
CEREBRAL DE COIMBRA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000010
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AMAR TERRA 
VERDE LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 191.252 FSE 162.564

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000071
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ROTA DO GUADIANA-ASSOCIAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 44.728 FSE 38.019

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000072
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DO DISTRITO DE BRAGANÇA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000073
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 
CIDADE DE ERMESINDE Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 154.158 FSE 131.034

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000074
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 
CONDE, UNIPESSOAL LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 160.327 FSE 136.278

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000075
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MURALHAS DO MINHO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000076
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA 
MADEIRA E MOBILIARIO (CFPIMM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000077
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000078
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DA REGIÃO DE LEIRIA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.633 FSE 31.988

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000079
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 
PELAYO, SANTO TIRSO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.862 FSE 57.683

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000080
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E 
LANIFÍCIOS (MODATEX) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 126.592 FSE 107.603

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000081
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E 
LANIFÍCIOS (MODATEX) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000082
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E 
LANIFÍCIOS (MODATEX) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-03-5470-FSE-000083
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E 
LANIFÍCIOS (MODATEX) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000084
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 
(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 
PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 
LIMITADA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000085
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
RODO, PESO DA RÉGUA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000086
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA A INDUSTRIA 
DE CERAMICA (CENCAL) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 97.242 FSE 82.655

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000087
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS 
ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 105.266 FSE 89.476

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000088
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO 
E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000089
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO 
E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000090
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO 
E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000091
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - 
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000092
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO PROTOCOLAR DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O 
SECTOR DA JUSTIÇA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 92.464 FSE 78.594

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000093
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO 
E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000094
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 
MATOSINHOS - ADEIMA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 66.046 FSE 56.139

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000095
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
AZAMBUJA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 82.862 FSE 70.433

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000096
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
OURÉM Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 32.389 FSE 27.531

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000097
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade MUNICÍPIO DE BRAGA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000098
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CEFOSAP - CENTRO DE FORMAÇÃO 
SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000100
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CEFOSAP - CENTRO DE FORMAÇÃO 
SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000101
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CEFOSAP - CENTRO DE FORMAÇÃO 
SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000102
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CEFOSAP - CENTRO DE FORMAÇÃO 
SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000103
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade D. SANCHO - ENSINO LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 191.252 FSE 162.564

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-03-5470-FSE-000104
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 
REGIÃO DE AVEIRO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000105
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CEFOSAP - CENTRO DE FORMAÇÃO 
SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000106
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE 
ENSINO CRL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000107
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE 
ENSINO CRL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000108
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 98.633 FSE 83.838

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000109
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
FERNÃO MAGALHÃES, CHAVES Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 61.694 FSE 52.440

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000110
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

E. P. F. - ENSINO PROFISSIONAL DE 
FELGUEIRAS, LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 98.633 FSE 83.838

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000111
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PORTUGAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 60.152 FSE 51.129

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000112
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 
EMPRESARIAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO, S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000113
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE 
ENSINO E FORMAÇÃO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000114
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 
DE GONDOMAR Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 79.932 FSE 67.942

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000115
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 107.764 FSE 91.599

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000116
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ALBERGARIA-A-VELHA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 46.271 FSE 39.330

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000117
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DOS 
AGRICULTORES DE PORTUGAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 83.171 FSE 70.695

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000118
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO 
DO ENSINO BÁSICO DE FELGUEIRAS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 77.002 FSE 65.451

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000119
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DAS SERRAS DE 
MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000120
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
GRÂNDOLA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000121
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 
PÚBLICAS DO NORTE Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 98.633 FSE 83.838

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000122
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ALMODÔVAR Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000123
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
CASTÊLO DA MAIA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-03-5470-FSE-000124
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000125
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MOIMENTA DA BEIRA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000126
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
ANTÓNIO SÉRGIO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 77.002 FSE 65.451

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000127
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 46.271 FSE 39.330

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000128
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000129
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE BARCELOS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000130
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 46.271 FSE 39.330

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000131
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000132
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000133
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000134
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000135
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 46.271 FSE 39.330

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000136
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000137
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000138
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 
METALURGICA E METALOMECANICA 
(CENFIM) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000139
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MONSERRATE, VIANA DO CASTELO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000140
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE ARTESANATO 
(CEARTE) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 63.086 FSE 53.623

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000141
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
LOURINHÃ Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000142
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
HENRIQUES NOGUEIRA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 56.296 FSE 47.851

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000143
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
COIMBRA CENTRO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 70.801 FSE 60.181

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-03-5470-FSE-000144
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
FERNÃO DO PÓ Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000145
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 
ENSINO PROFISSIONAL S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 123.388 FSE 104.880

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000146
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE 
CORTIÇA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 77.002 FSE 65.451

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000147
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MÉRTOLA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 40.101 FSE 34.086

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000148
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO 
CONCELHO DE POMBAL-AICP Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 113.363 FSE 96.359

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000149
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA ALVES 
MARTINS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 106.419 FSE 90.456

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000150
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS 
S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000151
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS 
S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000152
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, 
CONSULTORIA E PROJECTOS PARA 
SERVIÇOS HOTELEIROS, UNIPESSOAL 
LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 70.801 FSE 60.181

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000153
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VENDAS NOVAS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000154
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000155
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 
CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO 
DE BASTO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 98.633 FSE 83.838

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000156
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

REGIBIO - FORMAÇÃO E 
CONSULTADORIA, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 87.037 FSE 73.981

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000157
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000158
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
FAMALICÃO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 191.190 FSE 162.511

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000159
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 
POIARES Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 38.559 FSE 32.775

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000160
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CELORICO DE BASTO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000161
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL DE GAIA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 69.116 FSE 58.749

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000162
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 
ESCOLAS DE PINHEIRO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 124.699 FSE 105.994

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000163
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, 
LEIIA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 38.559 FSE 32.775

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-03-5470-FSE-000164
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
FRANCISCO DE HOLANDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 111.018 FSE 94.366

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000165
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 
PROFISSIONAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 83.171 FSE 70.695

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000166
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA 
DE ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 
LIMITADA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 80.079 FSE 68.067

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000167
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CALDAS DE VIZELA, VIZELA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.375 FSE 109.969

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000168
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
AMARES Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000169
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 
BORDALO PINHEIRO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000170
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
FONTES PEREIRA DE MELO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 38.559 FSE 32.775

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000172
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 
COELHO, LAMEGO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000173
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA DE BARCELOS, E.M. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000174
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
TROFA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 50.897 FSE 43.263

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000175
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E 
CULTURA, UNIPESSOAL LIMITADA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 110.812 FSE 94.190

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000176
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, INTEGRAL E ECOLÓGICO 
CRL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000177
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 
GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 53.982 FSE 45.885

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000178
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA 
DE SERVIÇOS DE ENSINO S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 61.694 FSE 52.440

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000179
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
LOUSADA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 69.271 FSE 58.880

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000180
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO 
DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 92.000 FSE 78.200

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000181
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 
CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO 
MAIOR Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000182
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 
SILVESTRE RIBEIRO, IDANHA-A-NOVA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 114.095 FSE 96.981

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000183
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.815 FSE 57.643

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000184
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
GENERAL SERPA PINTO, CINFÃES Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-03-5470-FSE-000185
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE 
FUNDIÇÃO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.681 FSE 57.529

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000186
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA 
COSTA S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.724 FSE 57.566

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000187
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 
PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 
INTERIOR Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 73.894 FSE 62.810

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000188
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 
INTERIOR Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 105.305 FSE 89.509

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000189
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL 
DO ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 
INTERESSE PÚBLICO E 
RESPONSABILIDADE, LIMITADA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.557 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000190
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000191
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL, MÚTUA 
DE SEGUROS E MULTI-SERVIÇOS - 
MÚTUA DE BASTO/NORTE Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 115.594 FSE 98.255

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000193
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 
PROFISSIONAL LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.724 FSE 57.566

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000194
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO 
MAR (FOR-MAR) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 50.126 FSE 42.608

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000196
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
OLIVEIRA DO HOSPITAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000198
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE 
DE ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 68.497 FSE 58.223

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000199
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 
PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000200
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 85.181 FSE 72.404

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000201
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 
MEDINA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 60.152 FSE 51.129

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000202
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 
FARIA, BALTAR, PAREDES Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 61.694 FSE 52.440

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000203
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 73.894 FSE 62.810

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000204
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - 
COOPERATIVA DE ENSINO 
POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000205
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
SEVER DO VOUGA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 49.355 FSE 41.952

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000206
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 
PEIXOTO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 61.694 FSE 52.440

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000207
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 105.746 FSE 89.884

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-03-5470-FSE-000208
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ARRAIOLOS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000209
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000210
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000211
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 
DE ELVAS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000212
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000213
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 
DE BEJA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 67.864 FSE 57.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000214
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
POMBAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 32.389 FSE 27.531

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000215
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000216
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 107.911 FSE 91.724

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000217
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 60.152 FSE 51.129

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000218
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
FUNDÃO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.171 FSE 31.595

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000219
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 40.410 FSE 34.348

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000220
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
PONTE DE LIMA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 113.363 FSE 96.359

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000221
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ALCANENA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 38.559 FSE 32.775

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000222
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 191.252 FSE 162.564

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000224
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000225
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
SERTÃ Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 30.847 FSE 26.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000226
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 
MELO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 86.940 FSE 73.899

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000227
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000228
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 349

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

POCH-03-5470-FSE-000229
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 
ESTEVÃO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 46.271 FSE 39.330

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000230
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CASTRO DAIRE Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 83.171 FSE 70.695

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000232
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000233
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 73.894 FSE 62.810

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000234
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
BATALHA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 58.609 FSE 49.818

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000235
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 98.633 FSE 83.838

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000236
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 
COOPERATIVA DE ENSINO E 
FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 
CRL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000237
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 
EDUCAÇÃO E ENSINO 
PROFISSIONAL, S.A. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 123.388 FSE 104.880

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000238
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 75.440 FSE 64.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000239
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE 
OURIVESARIA E RELOJOARIA 
(CINDOR) Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 138.696 FSE 117.891

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000240
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA 
REGIÃO DE VISEU Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 52.440 FSE 44.574

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000241
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VALBOM Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 44.728 FSE 38.019

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000242
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CERCINA-COOPERATIVA DE ENSINO 
E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS 
INADAPTADAS DA NAZARE CRL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 129.558 FSE 110.124

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000243
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 70.801 FSE 60.181

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000244
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 99.716 FSE 84.758

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000245
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 45.037 FSE 38.281

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000246
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE 
CALÇADO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 44.728 FSE 38.019

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000247
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
INTEGRADA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 83.171 FSE 70.695

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-03-5470-FSE-000248
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MONTEMOR-O-NOVO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 37.016 FSE 31.464

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POISE-01-3118-FSE-000004
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 01 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios para adultos 2.412.904 FSE 2.050.968

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral
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POISE-01-3118-FSE-000005
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 01 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios para adultos 4.068.527 FSE 3.458.248

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-01-3118-FSE-000006
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 01 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios para adultos 4.640.740 FSE 3.944.629

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-01-3726-FSE-000002
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 01 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

CONFEDERAÇÃO DOS 
AGRICULTORES DE PORTUGAL

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com assento na 
CPCS 1.135.028 FSE 646.398

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-01-3726-FSE-000003
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 01 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com assento na 
CPCS 1.484.389 FSE 845.359

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-01-3726-FSE-000004
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 01 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE PORTUGAL (CCP)

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com assento na 
CPCS 1.263.165 FSE 719.373

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-01-3726-FSE-000005
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 01 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

CIP - CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL 
DE PORTUGAL

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com assento na 
CPCS 916.936 FSE 522.195

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000001
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios Iniciativa Emprego Jovem 62.674.806 FSE 57.660.821

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000002
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios Iniciativa Emprego Jovem 38.849.782 FSE 35.741.799

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000003
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios Iniciativa Emprego Jovem 42.521.267 FSE 39.119.566

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000004
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios Iniciativa Emprego Jovem 13.487.025 FSE 12.408.063

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000005
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios Iniciativa Emprego Jovem 7.094.837 FSE 6.527.250

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000011
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Emprego Jovem Ativo 2.676.549 FSE 2.462.425

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000012
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Emprego Jovem Ativo 1.021.190 FSE 939.495

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000013
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Emprego Jovem Ativo 442.691 FSE 407.275

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000014
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Emprego Jovem Ativo 1.415.479 FSE 1.302.241

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000015
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Emprego Jovem Ativo 1.386.213 FSE 1.275.316

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000018
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios Iniciativa Emprego Jovem 30.003.120 FSE 27.602.871

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000021
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Estágios Iniciativa Emprego Jovem 6.428.265 FSE 5.914.004

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000022
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem 11.756.332 FSE 10.815.825

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000024
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem 2.733.527 FSE 2.514.845

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral
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POISE-02-3220-FSE-000028
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem 13.641.811 FSE 12.550.466

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000029
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem 3.926.000 FSE 3.611.920

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000030
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem 21.801.191 FSE 20.057.096

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000032
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Estagiar T 5.413.454 FSE 4.980.378

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000033
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Estagiar T 1.800.717 FSE 1.656.660

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000034
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Estagiar T 9.949.187 FSE 9.153.252

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000048
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM Estágios Madeira 4.304.477 FSE 3.960.119

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000049
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

INSTITUTO DE EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-RAM Estágios Madeira 8.739.001 FSE 8.039.881

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-02-3220-FSE-000098
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 02 - Iniciativa Emprego Jovem

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO 
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS Estágios PEPAC – Missões 2.547.167 FSE 2.343.394

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral

POISE-03-4232-FSE-000002
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação ASSOCIAÇÃO CHAVES SOCIAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 446.712 FSE 379.705

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000003
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL DE BASTO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 385.377 FSE 327.571

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000004
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

TÉGUA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL D' 
ENTRE TEJO E GUADIANA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 435.004 FSE 369.754

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000005
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 
VILA DE FRONTEIRA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 423.121 FSE 359.653

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000006
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CASA DA CRIANÇA MIRANDESA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 399.501 FSE 339.576

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000007
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO DE IDANHA-A-
NOVA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 297.992 FSE 253.293

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000008
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DE 
ALVAIÁZERE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 384.880 FSE 327.148

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000009
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
MIRANDELA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 414.047 FSE 351.940

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000010
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE 
LORDELO (ADIL) Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 424.833 FSE 361.108

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000011
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DAS SERRAS DE 
MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.850 FSE 382.372

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000012
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE LORDELO DO OURO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 445.789 FSE 378.920

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4232-FSE-000016
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
FREGUESIA DE TROVISCAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000017
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
MESÃO FRIO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.508 FSE 382.082

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000018
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE LAGARES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 432.383 FSE 367.526

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000020
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DAS SERRAS DE 
MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.530 FSE 382.100

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000021
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DAS SERRAS DE 
MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.398 FSE 381.988

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000022
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
AMARANTE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 426.242 FSE 362.306

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000023
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO AMBULA INSTITUIÇÃO 
PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 303.480 FSE 257.958

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000024
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CASA DO POVO DE VILARANDELO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 435.467 FSE 370.147

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000026
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
NOSSA SENHORA DAS DORES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.500 FSE 382.075

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000029
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CORAÇÃO DELTA - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 439.296 FSE 373.402

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000032
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO DE VILA VELHA 
DE RODÃO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 447.021 FSE 379.968

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000034
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
TONDELA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000035
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

COMOIPREL - COOPERATIVA 
MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 302.952 FSE 257.509

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000041
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
CASTELO DE VIDE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 434.232 FSE 369.098

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000044
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA 
NAZARÉ Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 413.979 FSE 351.882

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000046
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

FUNDAÇÃO AURORA DA 
RESSURREIÇÃO COELHO BORGES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000047
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
FIGUEIRO DOS VINHOS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 438.633 FSE 372.838

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000049
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

AMATO LUSITANO ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000050
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CRUZ VERMELHA PORTUGUESA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 448.246 FSE 381.009

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000053
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação FUNDAÇÃO SANTO ANTÓNIO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 447.192 FSE 380.113

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4232-FSE-000054
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE 
SAÚDE DE ALFÂNDEGA DA FÉ Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 332.394 FSE 282.535

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000056
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 
TREVÕES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 425.000 FSE 361.250

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000057
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
PESO DA REGUA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.957 FSE 382.464

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000058
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CLEPSIDRA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO 
SOCIAL DE ELVAS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 333.872 FSE 283.791

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000059
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
MEDA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 447.768 FSE 380.603

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000062
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADRIMINHO-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO VALE DO MINHO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000063
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CASA DO POVO DE MIRA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 435.883 FSE 370.501

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000064
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
CALDAS DA RAINHA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 430.689 FSE 366.086

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000065
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ALDEIAGALEGA DE MERCEANA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000066
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

OBRA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO 
DISTRITO DE COIMBRA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.652 FSE 382.204

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000071
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PADRE 
FILINTO ELÍSIO SOUSA RAMALHO, DE 
FATAÚNÇOS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 299.904 FSE 254.919

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000074
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
MACEDO DE CAVALEIROS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 418.408 FSE 355.646

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000075
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CARITAS PAROQUIAL DE CORUCHE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 423.883 FSE 360.300

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000076
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADEREM - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DE MOURÃO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 411.584 FSE 349.847

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000077
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADES - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DO SABUGAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 440.100 FSE 374.085

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000078
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

APEPI-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
EDUCADORES PARA A INFANCIA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 417.347 FSE 354.745

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000080
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE VILA 
PRAIA DE ANCORA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 403.109 FSE 342.643

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000084
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CASA DE CARIDADE DE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 437.747 FSE 372.085

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000088
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADRIPÒIO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
INTEGRADO DO VALE DO PÒIO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 407.230 FSE 346.145

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000089
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
CINFÃES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4232-FSE-000090
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE 
MARINHAIS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.219 FSE 381.836

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000091
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
PINHEL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 416.956 FSE 354.413

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000092
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO 
CONCELHO DE RIO MAIOR O NINHO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.776 FSE 382.310

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000093
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ORGANISMO UTILITARIO E SOCIAL 
DE APOIO MUTUO-O.U.S.A.M. Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.975 FSE 382.479

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000097
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO 
À FAMÍLIA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 414.312 FSE 352.165

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000101
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

PRAVE - ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO DE ALBERGARIA-A-
VELHA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.916 FSE 382.429

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000102
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CARITAS DIOCESANA DE AVEIRO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.859 FSE 382.381

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000103
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
ALVARÃES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 448.496 FSE 381.221

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000104
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CERCIAG - COOPERATIVA DE 
EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE 
CIDADÃOS COM INCAPACIDADES DE 
ÁGUEDA, CRL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 448.474 FSE 381.203

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000109
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

MISERICORDIA DE NOSSA SENHORA 
DOS MILAGRES DE OLIVEIRA DE 
FRADES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 362.639 FSE 308.243

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000110
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

VALE VAROSA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 311.692 FSE 264.938

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000111
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL 
E DE ACÇÃO SOCIAL DE LAMAS DE 
FERREIRA DE AVES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 428.085 FSE 363.872

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000112
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ESDIME - AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO 
ALENTEJO SUDOESTE CRL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 377.412 FSE 320.800

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000113
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ESDIME - AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO 
ALENTEJO SUDOESTE CRL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 371.139 FSE 315.468

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000114
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ESDIME - AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO 
ALENTEJO SUDOESTE CRL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 371.138 FSE 315.467

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000117
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ALENTEJO XXI - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
MEIO RURAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 381.148 FSE 323.976

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000118
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
VALE DO AVE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.506 FSE 382.080

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000120
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DOS 
SANTOS MARTIRES DE BRAGANÇA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 368.282 FSE 313.039

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000121
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
PEDROGÃO GRANDE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 418.597 FSE 355.808

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000123
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 
DE ESPINHO - ADCE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.957 FSE 382.463

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4232-FSE-000127
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
VALE DO AVE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 448.710 FSE 381.403

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000130
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

APPACDM DE SANTARÉM - 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS 
E AMIGOS DO CIDADÃO COM 
DEFICIÊNCIA MENTAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.796 FSE 382.327

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000134
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO 
RIBATEJO NORTE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.583 FSE 382.146

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000135
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

LEADER OESTE - ASSOCIAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO RURAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 265.674 FSE 225.823

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000141
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL SOL MAIOR CRL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.974 FSE 382.478

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000147
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO INFANTIL DE NOSSA 
SENHORA DA SAÚDE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000149
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADESER II - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
SOCIAL DA REGIÃO DA MARINHA 
GRANDE, IPSS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 435.699 FSE 370.344

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000154
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DA 
BAIRRADA E MONDEGO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 447.806 FSE 380.635

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000156
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
VILA DE REI Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 448.800 FSE 381.480

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000157
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL DA 
BAIRRADA E MONDEGO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 269.169 FSE 228.793

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000159
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

PINHAL MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO PINHAL 
INTERIOR SUL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 300.000 FSE 255.000

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000160
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

PINHAL MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO PINHAL 
INTERIOR SUL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000163
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

OBRA SOCIAL BEATRIZ PAIS - RAUL 
SARAIVA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 378.787 FSE 321.969

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000164
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 448.142 FSE 380.920

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000165
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA, 
DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 433.975 FSE 368.879

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000166
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
SINES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.866 FSE 382.386

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000170
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
COJA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.288 FSE 381.895

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000171
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

OBRA SOCIAL DE S.MARTINHO DA 
GÂNDARA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000172
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ALTER DO CHÃO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 400.727 FSE 340.618

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000173
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO 
DAS AREIAS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 341.051 FSE 289.893

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4232-FSE-000174
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
FREIXO DE ESPADA A CINTA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 221.279 FSE 188.087

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000175
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL DE DORNELAS DO ZEZERE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 441.632 FSE 375.387

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000176
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE ALIJO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 299.968 FSE 254.972

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000177
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE FORNOS DE 
ALGODRES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000178
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
BOTICAS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 424.478 FSE 360.806

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000179
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CRUZ VERMELHA PORTUGUESA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 391.746 FSE 331.709

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000180
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

PINUS VERDE - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 
FLORESTA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 446.510 FSE 379.533

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000182
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
SOURE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 291.514 FSE 247.787

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000184
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO 
DE CIDADÃOS INADAPTADOS DA 
LOUSÃ (A.R.C.I.L) Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 414.057 FSE 351.948

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000185
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO 
BOMBARRAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 435.511 FSE 370.185

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000186
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
PENELA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 300.000 FSE 255.000

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000187
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CARITAS DIOCESANA DE VILA REAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000188
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
DORNELAS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 414.525 FSE 352.346

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000189
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL 
E DESENVOLVIMENTO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.546 FSE 382.114

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000190
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 
NOVA FAMALICÃO, C.R.L. Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 356.592 FSE 303.103

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000191
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA 
MULTISSECTORIAL DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.915 FSE 382.428

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000192
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
BAIÃO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 409.281 FSE 347.889

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000193
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
CONDEIXA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000194
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ESPOSENDE SOLIDÁRIO - 
ASSOCIAÇÃO CONCELHIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.998 FSE 382.498

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000195
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

APPACDM DE ÉVORA - ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO 
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.976 FSE 382.480

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4232-FSE-000196
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CASA DO POVO DE VILA NOVA DE 
TAZEM Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.986 FSE 382.488

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000197
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS 
ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 394.398 FSE 335.238

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000198
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CRUZ VERMELHA PORTUGUESA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000199
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CRIT - CENTRO DE REABILITAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO TORREJANO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.374 FSE 381.968

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000200
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
VILA POUCA DE AGUIAR Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.999 FSE 382.499

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000201
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

FUNDAÇÃO DR CARNEIRO DE 
MESQUITA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 329.755 FSE 280.292

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000202
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO BARRANQUENHA PARA 
O DESENVOLVIMENTO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 326.211 FSE 277.279

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000203
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
ALANDROAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 449.952 FSE 382.459

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000204
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CASA DO POVO DE RIBEIRA DO 
NEIVA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 422.800 FSE 359.380

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000205
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO DOS LARES 
FERROVIÁRIOS Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 445.934 FSE 379.044

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000206
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADILCAN-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO E INICIATIVAS 
LOCAIS DO CONCELHO DE ANSIÃO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 450.000 FSE 382.500

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000207
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 
CIDADE DE ERMESINDE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 445.000 FSE 378.250

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000208
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CRIA-CENTRO DE RECUPERAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DE ABRANTES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 437.500 FSE 371.875

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000209
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ADL - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO LITORAL 
ALENTEJANO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 407.244 FSE 346.157

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000210
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL 
DE CAMPOS, RUIVÃES E 
SALAMONDE Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 372.177 FSE 316.350

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000211
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

APDAF - ASSOCIAÇÃO PARA A 
PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO 
APOIO À FAMILIA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 441.294 FSE 375.100

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000212
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

VALORIZA - ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 405.079 FSE 344.317

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4232-FSE-000213
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
NOSSA SENHORA DAS DORES DE 
ORTIGA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 267.784 FSE 227.616

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000002
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
BORBA Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.214

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000004
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
TOMAR Rede local de intervenção social (RLIS) 308.952 FSE 262.609

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4538-FSE-000005
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
VILA NOVA DE FOZ COA Rede local de intervenção social (RLIS) 268.271 FSE 228.030

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000012
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CASA DO POVO DE PARADA Rede local de intervenção social (RLIS) 281.932 FSE 239.643

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000013
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
CAMPO MAIOR Rede local de intervenção social (RLIS) 253.316 FSE 215.319

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000020
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ARMAMAR Rede local de intervenção social (RLIS) 190.828 FSE 162.204

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000021
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 
MARINHA GRANDE Rede local de intervenção social (RLIS) 318.022 FSE 270.319

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000026
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO 
VI Rede local de intervenção social (RLIS) 570.707 FSE 485.101

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000029
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 
COVILHÃ Rede local de intervenção social (RLIS) 432.593 FSE 367.704

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000031
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE GRANDOLA Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.214

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000035
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
CASTELO BRANCO Rede local de intervenção social (RLIS) 448.744 FSE 381.432

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000036
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
RIO MAIOR Rede local de intervenção social (RLIS) 167.435 FSE 142.320

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000043
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

LIGA DOS AMIGOS DA FREGUESIA DE 
ALDEIA DE SANTO ANTONIO Rede local de intervenção social (RLIS) 299.939 FSE 254.948

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000046
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
PONTE DA BARCA Rede local de intervenção social (RLIS) 184.285 FSE 156.643

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000054
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
MONÇÃO Rede local de intervenção social (RLIS) 281.364 FSE 239.159

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000056
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
VIZELA Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.214

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000061
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO VIDAS CRUZADAS - 
ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
COMUNITÁRIO Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.214

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000065
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
LOUSADA Rede local de intervenção social (RLIS) 397.668 FSE 338.018

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000068
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE 
SOCIAL RECREATIVA NESPEREIRA - 
CINFÃES Rede local de intervenção social (RLIS) 305.594 FSE 259.755

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000078
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DA SERTÃ Rede local de intervenção social (RLIS) 301.152 FSE 255.979

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000082
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE MONTALEGRE Rede local de intervenção social (RLIS) 181.080 FSE 153.918

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000095
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO CASA JUVENIL NOSSA 
SENHORA DA ASSUNÇÃO Rede local de intervenção social (RLIS) 186.005 FSE 158.104

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4538-FSE-000105
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
IDANHA-A-NOVA Rede local de intervenção social (RLIS) 243.088 FSE 206.624

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000106
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
LAMEGO Rede local de intervenção social (RLIS) 146.892 FSE 124.858

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000120
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
VIMIOSO Rede local de intervenção social (RLIS) 166.839 FSE 141.813

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000121
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
PINHEL Rede local de intervenção social (RLIS) 289.984 FSE 246.487

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000128
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

AMITEI - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE 
MARRAZES Rede local de intervenção social (RLIS) 249.646 FSE 212.199

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000129
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ERMESINDE CIDADE ABERTA - 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL Rede local de intervenção social (RLIS) 434.465 FSE 369.295

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000130
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
MORTAGUA Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.213

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000135
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CRIPS-CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
INFANTIL DE PONTE DE SOR Rede local de intervenção social (RLIS) 299.739 FSE 254.778

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000138
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO PAROQUIAL DE CUNHA 
BAIXA Rede local de intervenção social (RLIS) 286.956 FSE 243.913

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000141
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO DE FORMAÇÃO 
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO Rede local de intervenção social (RLIS) 366.431 FSE 311.466

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000153
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
CAMINHA Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.214

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000170
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO 
AMARENSE Rede local de intervenção social (RLIS) 243.003 FSE 206.552

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000174
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
MIRANDELA Rede local de intervenção social (RLIS) 301.067 FSE 255.907

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000181
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ALDEIAGALEGA DE MERCEANA Rede local de intervenção social (RLIS) 433.762 FSE 368.697

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000186
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO 
MARCO DE CANAVESES Rede local de intervenção social (RLIS) 337.332 FSE 286.732

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000192
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
VALENÇA Rede local de intervenção social (RLIS) 251.028 FSE 213.374

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000204
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
VILA VELHA DE RODÃO Rede local de intervenção social (RLIS) 215.487 FSE 183.164

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000205
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
PAREDES DE COURA Rede local de intervenção social (RLIS) 287.023 FSE 243.970

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000214
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CULTURAL DO VALE DO COBRAL Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.214

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000226
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE PENACOVA Rede local de intervenção social (RLIS) 190.013 FSE 161.511

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4538-FSE-000229
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 
INTEGRAÇÃO SOCIAL Rede local de intervenção social (RLIS) 284.000 FSE 241.400

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000230
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
CALDAS DA RAINHA Rede local de intervenção social (RLIS) 340.050 FSE 289.042

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000240
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
PONTE DE LIMA Rede local de intervenção social (RLIS) 300.610 FSE 255.518

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000255
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
ERVEDOSA Rede local de intervenção social (RLIS) 170.478 FSE 144.651

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000263
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL PADRE 
TOBIAS (FUNDAÇÃO) Rede local de intervenção social (RLIS) 247.740 FSE 210.579

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000271
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

LAR RESIDENCIAL DONA BARBARA 
TAVARES DA SILVA Rede local de intervenção social (RLIS) 223.157 FSE 189.683

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000282
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORIA DE PENALVA DO 
CASTELO Rede local de intervenção social (RLIS) 269.001 FSE 228.651

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000290
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CENTRO SOCIAL DE PARAMOS Rede local de intervenção social (RLIS) 414.735 FSE 352.524

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000292
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE 
FOROS DE SALVATERRA Rede local de intervenção social (RLIS) 190.444 FSE 161.878

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000295
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
MELGAÇO Rede local de intervenção social (RLIS) 242.498 FSE 206.123

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000315
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PELA INFANCIA E 
TERCEIRA IDADE SÃO JOÃO 
PESQUEIRA Rede local de intervenção social (RLIS) 174.653 FSE 148.455

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000322
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
SINES Rede local de intervenção social (RLIS) 301.428 FSE 256.214

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000323
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PELA INFANCIA E 
TERCEIRA IDADE SÃO JOÃO 
PESQUEIRA Rede local de intervenção social (RLIS) 139.916 FSE 118.929

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000336
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
ÁGUEDA Rede local de intervenção social (RLIS) 482.955 FSE 410.512

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000339
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
VAGOS Rede local de intervenção social (RLIS) 257.274 FSE 218.683

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000347
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CRUZ VERMELHA PORTUGUESA Rede local de intervenção social (RLIS) 299.063 FSE 254.203

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000348
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
FREIXO DE ESPADA A CINTA Rede local de intervenção social (RLIS) 173.944 FSE 147.852

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000353
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS 
COMUNIDADES LOCAIS Rede local de intervenção social (RLIS) 486.056 FSE 413.147

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000358
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CRUZ VERMELHA PORTUGUESA Rede local de intervenção social (RLIS) 311.808 FSE 265.037

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000363
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
BOTICAS Rede local de intervenção social (RLIS) 300.257 FSE 255.218

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação
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POISE-03-4538-FSE-000364
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação CARITAS DIOCESANA DE BEJA Rede local de intervenção social (RLIS) 404.553 FSE 343.870

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000365
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ARCOS DE VALDEVEZ Rede local de intervenção social (RLIS) 296.856 FSE 252.328

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000368
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

MISERICORDIA DE NOSSA SENHORA 
DOS MILAGRES DE OLIVEIRA DE 
FRADES Rede local de intervenção social (RLIS) 173.757 FSE 147.693

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000369
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
NOSSA SENHORA DA GRAÇA Rede local de intervenção social (RLIS) 271.300 FSE 230.605

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000370
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO 
CARTAXO Rede local de intervenção social (RLIS) 286.210 FSE 243.279

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000372
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 
ARGANIL Rede local de intervenção social (RLIS) 244.583 FSE 207.896

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000385
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE TAROUCA Rede local de intervenção social (RLIS) 225.524 FSE 191.695

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000389
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CRIA-CENTRO DE RECUPERAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DE ABRANTES Rede local de intervenção social (RLIS) 281.514 FSE 239.287

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-03-4538-FSE-000396
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 03 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL DO 
CONCELHO DE TABUAÇO Rede local de intervenção social (RLIS) 150.052 FSE 127.544

09 - Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação

POISE-04-6177-FSE-000001
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 04 - Assistência Técnica

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE 
SOCIAL Assistência Técnica 6.000.000 FSE 5.100.000

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POISE-04-6177-FSE-000002
Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 04 - Assistência Técnica

COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A 
IGUALDADE DE GÉNERO Assistência Técnica 1.815.231 FSE 1.542.946

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica)

POCH-01-5571-FSE-000009
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Instituto de Educação e Formação do 
Sorraia, Lda Cursos Profissionais 2.993.222 FSE 2.541.265

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5266-FSE-000009
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Conservatório de Música de Águeda Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 383.026 FSE 325.572

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5266-FSE-000010
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. A. B. - ESCOLA DE ARTES DA 
BAIRRADA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 
ARTÍSTICO Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 338.062 FSE 287.353

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5266-FSE-000008
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola de Música Óscar da Silva, CRL Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 512.100 FSE 431.749

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5266-FSE-000029
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Sociedade Musical de Guimarães Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 720.174 FSE 612.148

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000437
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas N.º 2 de 
Abrantes Cursos Profissionais 238.447 FSE 202.680

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000039
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola de Formação Profissional em 
Turismo de Aveiro, Lda. Cursos Profissionais 2.304.336 FSE 1.958.686

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000476
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Mangualde Cursos Profissionais 891.370 FSE 757.664

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000145
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação para o Ensino Bento de 
Jesus Caraça Cursos Profissionais 2.704.062 FSE 2.298.453

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida
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POCH-01-5571-FSE-000149
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação para o Ensino Bento de 
Jesus Caraça Cursos Profissionais 989.003 FSE 840.652

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000151
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE-Escola Profissional de 
Comércio Externo, Lda Cursos Profissionais 2.436.936 FSE 2.070.294

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000032
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Carregal 
do Sal Cursos Profissionais 463.150 FSE 393.677

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000058
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Novos Horizontes, 
Lda. Cursos Profissionais 1.405.578 FSE 1.166.576

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000008
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - Associação para a 
Promoção da Saúde Cursos Profissionais 1.223.749 FSE 1.026.891

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000147
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Pedrouços Cursos Profissionais 154.903 FSE 131.667

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000391
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPT - Ensino Profissional de Tomar, 
Lda. Cursos Profissionais 979.159 FSE 832.285

10 - Investir na educação, na formação e na formação 
profissional para aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida

POCH-01-5571-FSE-000300
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas da Lourinhã Cursos Profissionais 948.884 FSE 806.551

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000029
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Manuel Rodriguez Suarez Cursos Profissionais 1.963.471 FSE 1.668.951

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000017
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CMSM - CURSO DE MÚSICA SILVA 
MONTEIRO, LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 677.655 FSE 546.737

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000023
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Zendensino-Cooperativa de Ensino e 
Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada Cursos Profissionais 2.023.673 FSE 1.720.122

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000429
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico de Amarante Cursos Profissionais 1.735.864 FSE 1.475.484

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000492
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMAVE ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO DAS ARTES E MUSICA 
DO VALE DO AVE Cursos Profissionais 3.182.407 FSE 2.697.962

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000175
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 
ARTÍSTICA DO VALE DO AVE 
INFORARTIS Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.373.889 FSE 1.167.805

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000070
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.P.R.M. - Escola Profissional de Rio 
Maior Lda, EM Cursos Profissionais 2.639.262 FSE 2.242.195

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000094
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - Ensino e Formação 
Profissional, Lda. Cursos Profissionais 8.545.190 FSE 7.263.412

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000095
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - Ensino e Formação 
Profissional, Lda. Cursos Profissionais 2.894.671 FSE 2.460.470

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000350
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - Sociedade de 
Educação e Ensino Profissional S.A. Cursos Profissionais 2.771.741 FSE 2.355.790

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000037
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - Associação Empresarial - 
Escola Profissional Nervir Cursos Profissionais 1.439.472 FSE 1.197.626

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000198
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - Associação para o 
Desenvolvimento do Ensino 
Profissional do Alto Minho Interior Cursos Profissionais 3.359.483 FSE 2.854.253

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000051
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA - ENSINO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL CRL Cursos Profissionais 1.798.151 FSE 1.528.429

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000433
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Anadia Cursos Profissionais 709.100 FSE 602.735

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000295
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - Escola Profissional Raiana 
Unipessoal Lda Cursos Profissionais 1.077.431 FSE 915.744

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000503
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - Associação de Ensino 
Profissional do Vale do Sousa Cursos Profissionais 983.808 FSE 836.237

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000265
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Constância Cursos Profissionais 344.544 FSE 292.863

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000038
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - Associação de Ensino 
Profissional do Vale do Sousa Cursos de Educação Formação de Jovens 70.217 FSE 59.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000015
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Tomaz 
Pelayo, Santo Tirso Cursos de Educação Formação de Jovens 94.876 FSE 80.645

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000088
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DA 
MEALHADA LDA Cursos Profissionais 2.298.314 FSE 1.953.567

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000010
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Academia Contemporânea do 
Espectáculo, CRL Cursos Profissionais 1.885.267 FSE 1.602.477

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000131
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Sicó Formação - Sociedade de Ensino 
Profissional, S.A. Cursos Profissionais 3.613.165 FSE 3.070.573

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000484
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Campos Melo Cursos Profissionais 2.040.503 FSE 1.734.427

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000427
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - Cooperativa Mourense 
de Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada Cursos Profissionais 1.267.284 FSE 1.077.191

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000047
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Cenatex III - Escola Profissional, Lda Cursos Profissionais 2.432.401 FSE 2.066.470

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000020
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - Escola Tecnológica e 
Profissional Albicastrense, Sociedade 
Unipessoal Lda Cursos Profissionais 861.599 FSE 732.181

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000074
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA - Estudos de Comércio 
e Serviços S.A. Cursos Profissionais 1.826.722 FSE 1.552.544

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000011
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Fundação Conservatório de Música 
da Maia Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 139.631 FSE 118.686

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000021
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

E P C Escola Profissional de Coruche 
Lda Cursos Profissionais 1.562.168 FSE 1.326.981

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000014
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - Cooperativa de Ensino 
CRL Cursos Profissionais 4.612.270 FSE 3.919.764

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000003
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - Cooperativa de Ensino 
CRL Cursos de Educação Formação de Jovens 83.127 FSE 70.658

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000460
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALSUD - Cooperativa de Ensino e 
Formação Profissional do Alengarve 
CIPRL Cursos Profissionais 764.771 FSE 650.055

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000485
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Viticultura e 
Enologia da Beira Litoral Cursos Profissionais 3.197.494 FSE 2.717.762

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000177
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DE VALE DE 
CAMBRA CRL Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 338.962 FSE 288.118

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000162
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE CAMPO MAIOR Cursos Profissionais 158.011 FSE 134.309

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000052
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

S.E.F.O. - Sociedade de Educação e 
Formação do Oeste, Lda. Cursos Profissionais 3.503.767 FSE 2.975.957

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000003
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - Ensino e Formação 
Profissional, Lda Cursos Profissionais 1.542.442 FSE 1.308.499

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000002
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - Escola Profissional do Alto 
Ave, E.M. Cursos Profissionais 1.801.401 FSE 1.531.191

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000288
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Promotora do Ensino 
Profissional da Beira Transmontana - 
Escola Profissional de Trancoso Cursos Profissionais 1.830.316 FSE 1.555.162

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000001
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIGUARDA - Escola Profissional, 
Lda Cursos Profissionais 3.750.444 FSE 3.170.027

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000188
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Ovar Forma-Ensino e Formação, Lda Cursos Profissionais 878.641 FSE 746.844

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000016
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Campo 
Aberto, Beiriz Cursos Profissionais 344.588 FSE 292.900

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000112
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Fundação Escola Profissional de 
Leiria Cursos Profissionais 2.839.355 FSE 2.411.482

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000230
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Fundação de Ensino e 
Desenvolvimento de Paços de 
Brandão Cursos Profissionais 1.320.141 FSE 1.122.120

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000045
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - Instituto Internacional 
Cooperativo de Formação 
Profissional, CRL Cursos Profissionais 872.815 FSE 741.893

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000279
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Seia Cursos Profissionais 1.528.175 FSE 1.298.949

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000374
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Abreu Callado Cursos Profissionais 1.325.782 FSE 1.125.125

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000012
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DO 
ARTESANATO E PATRIMÓNIO DE 
VILA DO CONDE Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 341.293 FSE 290.099

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000140
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade ESPROSER - Escola Profissional, S. A. Cursos Profissionais 2.138.704 FSE 1.817.898

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000120
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - Ensino Técnico-Profissional 
Lda Cursos Profissionais 1.039.578 FSE 883.488

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000099
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

APEPO-Associação Para O Ensino 
Profissional do Oeste Cursos Profissionais 3.219.377 FSE 2.735.209

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000133
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 
EMPRESARIAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO, S.A. Cursos Profissionais 2.241.399 FSE 1.905.189

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000497
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Quinta de Tuberais - Ensino 
Profissional de Cinfães, E.M. Cursos Profissionais 1.097.110 FSE 932.544

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000127
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 
LDA Cursos Profissionais 635.414 FSE 539.951

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000015
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. José 
Leite de Vasconcelos Cursos Profissionais 141.343 FSE 120.142

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000192
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Átrio da Música Cursos Profissionais 2.534.323 FSE 2.153.983

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000004
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Ballet Teatro Contemporâneo do 
Porto CRL Cursos Profissionais 1.326.443 FSE 1.112.310

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000044
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Zendensino-Cooperativa de Ensino e 
Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 596.027 FSE 505.032

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000001
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 
REGIÃO DE AVEIRO Cursos de Educação Formação de Jovens 474.662 FSE 403.428

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000026
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical Escolas de 
Fajões Cursos Profissionais 316.296 FSE 268.851

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000180
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Stela e Oswaldo Bomfim Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 510.013 FSE 423.371

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000195
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - Escola Profissional de 
Matosinhos, Lda. Cursos Profissionais 2.443.943 FSE 2.076.119

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000065
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 
REGIÃO DE AVEIRO Cursos Profissionais 6.491.704 FSE 5.517.418

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000233
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Seminário Menor de Nossa Senhora 
do Rosário de Vilar (Seminário de 
Vilar) Cursos Profissionais 5.121.326 FSE 4.353.127

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000087
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Tondela (EPT) - 
Cooperativa de Interesse Público e 
Responsabilidade Limitada Cursos Profissionais 3.113.052 FSE 2.644.758

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000161
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Cooperativa de Ensino de Vila Nova 
de Famalicão, CRL Cursos Profissionais 3.187.191 FSE 2.708.708

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000024
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO SENHORA DO CARMO 
LDA Cursos Profissionais 1.376.306 FSE 1.169.860

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000142
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundaria de Emidio Navarro Cursos Profissionais 2.225.024 FSE 1.891.270

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000053
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 
ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS Cursos Profissionais 975.208 FSE 828.927

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000504
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
FAFE Cursos Profissionais 1.981.030 FSE 1.683.875

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000181
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
FAFE Cursos de Educação Formação de Jovens 81.394 FSE 69.185

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000094
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Cultural de Educação 
pelas Artes Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 440.981 FSE 374.834

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000048
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Raul Dória Cursos Profissionais 2.678.582 FSE 2.276.287

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000370
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ANCORENSIS - Cooperativa de Ensino 
CRL Cursos Profissionais 679.154 FSE 577.281

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000499
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
PONTE DE LIMA Cursos Profissionais 2.312.438 FSE 1.965.573

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000278
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Nuno de 
Santa Maria Cursos Profissionais 609.257 FSE 517.868

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000027
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Centro de Estudos e Formação 
Profissional Diogo Dias Melgaz, 
Unipessoal, Lda. Cursos Profissionais 984.636 FSE 836.941

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000044
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Comercial e Industrial de 
Guimarães Cursos Profissionais 2.370.679 FSE 2.015.077

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000085
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Augusto Gomes, 
Matosinhos Cursos Profissionais 1.042.073 FSE 885.762

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000487
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico de Felgueiras Cursos Profissionais 1.972.648 FSE 1.676.751

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000022
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Alentejo Cursos Profissionais 5.294.356 FSE 4.500.202

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000025
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VOUZELA E  CAMPIA Cursos Profissionais 714.242 FSE 607.106

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000371
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Profissionais 1.405.209 FSE 1.194.428

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000464
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Colégio de Nossa Senhora da 
Apresentação Cursos Profissionais 1.043.246 FSE 886.759

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000006
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

DELFINOPOLIS ENSINO TÉCNICA E 
EDUCAÇÃO LDA Cursos Profissionais 362.756 FSE 308.343

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000030
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de Boa Nova, Leça 
da Palmeira, Matosinhos Cursos de Educação Formação de Jovens 104.148 FSE 88.526

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000475
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Salesianos Cursos Profissionais 1.443.038 FSE 1.226.582

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000014
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Ponte de 
Lima Cursos de Educação Formação de Jovens 115.032 FSE 97.777

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000068
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Ponte de 
Lima Cursos Profissionais 2.710.437 FSE 2.300.303

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000272
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Profissionais 2.164.086 FSE 1.839.473

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000124
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de Boa Nova, Leça 
da Palmeira, Matosinhos Cursos Profissionais 713.720 FSE 606.519

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000448
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Moura Cursos Profissionais 383.700 FSE 326.145

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5266-FSE-000168
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DO 
ENSINO ARTÍSTICO A.F.E.A. Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 405.611 FSE 344.769

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000013
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Gouveia Cursos Profissionais 232.330 FSE 197.481

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000089
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação para a Valorização 
Agrária - AVA Cursos Profissionais 2.743.887 FSE 2.332.304

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000266
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Seminário Menor Sagrado Coração 
de Jesus Cursos Profissionais 10.986.246 FSE 9.338.309

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000067
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Pedro 
Álvares Cabral Cursos Profissionais 79.153 FSE 67.280

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000113
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Mortágua Cursos Profissionais 517.005 FSE 439.455

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000082
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ALJUSTREL Cursos Profissionais 374.970 FSE 318.725

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000022
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ALJUSTREL Cursos de Educação Formação de Jovens 52.333 FSE 44.483

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000259
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ Cursos Profissionais 3.042.440 FSE 2.586.074

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000063
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ Cursos de Educação Formação de Jovens 76.820 FSE 65.297

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000056
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade EBA - Formação Profissional, Lda. Cursos Profissionais 1.862.954 FSE 1.582.929

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000203
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Ovar Cursos Profissionais 520.964 FSE 442.820

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000170
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Colégio D. José I, Lda Cursos de Educação Formação de Jovens 62.687 FSE 53.284

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000060
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 
SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA Cursos Profissionais 679.178 FSE 577.301

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000006
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 
SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA Cursos de Educação Formação de Jovens 73.284 FSE 62.291

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000477
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Colégio D. José I, Lda Cursos Profissionais 1.019.132 FSE 866.262

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000075
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Santo Tirso, 
Sociedade Unipessoal Lda Cursos Profissionais 1.210.837 FSE 1.028.151

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000177
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Fundação D. 
Mariana Seixas,  Lda. Cursos Profissionais 4.620.774 FSE 3.927.658

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000186
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO-Ensino Profissional 
Cooperativa de Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada Cursos Profissionais 1.987.725 FSE 1.689.358

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000416
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
CAMILO CASTELO BRANCO Cursos Profissionais 2.723.763 FSE 2.315.199

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000018
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Alijó Cursos Profissionais 389.335 FSE 330.934

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000103
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Amares Cursos Profissionais 732.685 FSE 622.782

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000005
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - Sociedade Difusora de 
Ensino da Figueira da Foz, Lda Cursos Profissionais 1.701.242 FSE 1.446.055

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000331
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Soure Cursos Profissionais 874.574 FSE 743.388

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000092
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Correia 
Mateus Cursos de Educação Formação de Jovens 93.545 FSE 79.513

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000137
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Os Nossos Livros Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 273.941 FSE 232.850

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000282
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
ANTÓNIO SÉRGIO Cursos Profissionais 1.209.766 FSE 1.028.301

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000050
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Soares dos Reis Cursos Profissionais 438.452 FSE 372.685

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000147
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 731.045 FSE 621.389

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000112
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CANTO FIRME DE TOMAR, 
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 182.457 FSE 155.088

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000128
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas D. Afonso 
Henriques, Santo Tirso Cursos Profissionais 838.246 FSE 712.509

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000128
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade O ORFEÃO DE OVAR Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 305.438 FSE 259.623

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000356
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Forave - Associação para a Educação 
Profissional do Vale do Ave Cursos Profissionais 2.143.520 FSE 1.821.061

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000158
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Conservatório de Música de 
Santarém, Crl Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 396.099 FSE 336.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000076
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - Associação para a 
Escola Profissional das Rochas Cursos de Educação Formação de Jovens 71.307 FSE 60.611

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000143
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Cultural e Musical de Vila 
Verde Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 404.596 FSE 343.907

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000093
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Fundação Conservatório Regional de 
Gaia Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 416.763 FSE 351.182

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000151
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Centro de Artes e Ofícios Roque 
Gameiro Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 559.954 FSE 475.961

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000030
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas da 
Azambuja Cursos Profissionais 646.442 FSE 549.476

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000139
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Sociedade Artística Musical dos 
Pousos Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 279.474 FSE 237.553

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5266-FSE-000131
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Conservatório Regional de Castelo 
Branco Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 734.426 FSE 624.262

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000145
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Grupo de Apoio e Dinamização 
Cultural de Elvas Gadice Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 208.221 FSE 176.504

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000343
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Albergaria-a-Velha Cursos Profissionais 1.046.006 FSE 889.105

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000002
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação para a Valorização 
Agrária - AVA Cursos de Educação Formação de Jovens 160.367 FSE 136.312

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000130
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE CALDAS DA 
RAINHA LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 632.712 FSE 537.806

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000116
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação da Academia de Música 
de Santa Maria da Feira Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 463.823 FSE 394.250

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000111
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade ROVIRA, LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.053.481 FSE 895.459

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000149
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Centro Cultural e Recreativo de 
Fornos Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.191.937 FSE 1.013.146

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000140
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade FORUM CULTURAL DE GULPILHARES Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 270.228 FSE 229.694

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000156
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Casa do Povo de Santa Maria de 
Lamas Cursos Profissionais 2.288.165 FSE 1.944.941

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000144
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EDDALM-Escola de Dança Ana Luísa 
Mendonça, Unipessoal Lda. Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 274.245 FSE 233.109

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000028
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas José 
Sanches e São Vicente da Beira Cursos Profissionais 115.521 FSE 98.193

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000157
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE DANÇA DO VALE DO 
SOUSA, LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 163.440 FSE 138.924

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000141
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE FILARMONICA 
HARMONIA REGUENGUENSE Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 139.325 FSE 118.426

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000313
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - Associação para a 
Escola Profissional das Rochas Cursos Profissionais 692.309 FSE 588.462

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000193
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Ovar Sul Cursos Profissionais 697.707 FSE 593.051

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000428
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Penafiel Cursos Profissionais 2.541.855 FSE 2.160.577

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000100
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Nazaré Forma - Ensino, Formação e 
Certificação Profissional, Lda. Cursos Profissionais 1.455.560 FSE 1.236.457

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000160
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa Cursos Profissionais 1.441.339 FSE 1.217.613

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000184
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEDUCA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 
E ARTES Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 523.395 FSE 444.885

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5266-FSE-000156
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Cultural Alão de Morais Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 367.995 FSE 312.796

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000115
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE OLIVEIRA 
DE AZEMEIS Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 294.570 FSE 250.384

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000142
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Conservatório Regional de Música de 
Vila Real - Comendador Manuel 
Correia Botelho, Associação Cultural Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 499.899 FSE 424.914

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000113
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMVP - Academia de Música Vilar do 
Paraíso, Lda. Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 2.703.727 FSE 2.298.168

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000012
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Instituto de Nossa Senhora de 
Fátima Cursos Profissionais 350.652 FSE 297.493

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000132
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Academia de Musica de Castelo de 
Paiva Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 840.953 FSE 714.810

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000117
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Santa Casa da Misericórdia da 
Guarda Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 290.830 FSE 247.205

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000164
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação de Educação Física e 
Desportiva de Torres Vedras Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 482.479 FSE 410.107

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000019
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Idães Cursos de Educação Formação de Jovens 92.851 FSE 78.923

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000129
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Orfeão da Covilhã Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 285.300 FSE 242.505

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000318
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Torrejana de Ensino 
Profissional Cursos Profissionais 1.840.310 FSE 1.564.222

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000166
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERARTES-COOPERATIVA DE 
ENSINO ARTISTICO DE BASTO, CRL Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 201.264 FSE 171.074

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000169
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Pro Artes de Sines Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 374.667 FSE 318.467

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000165
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola de Artes do Norte Alentejano - 
Portalegre Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 569.614 FSE 484.172

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000146
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Centro de Cultura Pedro Álvares 
Cabral Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 254.070 FSE 215.959

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000136
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Ourearte - Escola de Música e Artes 
de Ourém Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 281.412 FSE 237.326

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000066
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Santa Casa da Misericórdia do 
Fundão Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 645.131 FSE 548.126

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000067
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação para a Promoção de 
Viseu e Região Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 750.928 FSE 638.289

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000165
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Vale de 
Ovil Cursos Profissionais 1.161.505 FSE 987.279

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000325
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Promotora de Ensino 
Profissional da Cova da Beira Cursos Profissionais 2.580.940 FSE 2.190.220

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000349
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - Associação de Jovens da 
Branca Cursos Profissionais 3.979.062 FSE 3.382.203

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000126
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - Associação de Jovens da 
Branca Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 687.644 FSE 584.498

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000078
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Ílhavo Cursos Profissionais 693.966 FSE 589.871

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000111
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - Densenvolvimento, Ensino 
e Formação Profissional, Lda Cursos Profissionais 1.250.547 FSE 1.062.965

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000262
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ESTARREJA Cursos Profissionais 2.252.910 FSE 1.914.973

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000273
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova da Barquinha Cursos Profissionais 319.337 FSE 271.436

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000064
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Centro de Estudos de Fátima Cursos Profissionais 923.570 FSE 785.035

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000407
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Almodôvar Cursos Profissionais 237.900 FSE 202.215

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000017
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas da Murtosa Cursos Profissionais 32.894 FSE 27.960

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000231
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Província Portuguesa da 
Congregação dos Missionários do 
Coração de Maria Cursos Profissionais 9.473.727 FSE 8.052.668

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000101
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - Escola Profissional do 
Alto Lima, Cooperativa de Interesse 
Público e Responsabilidade Limitada Cursos Profissionais 4.857.525 FSE 4.128.897

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000024
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - Escola Profissional do 
Alto Lima, Cooperativa de Interesse 
Público e Responsabilidade Limitada Cursos de Educação Formação de Jovens 79.342 FSE 67.441

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000179
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.T.P.M.M. - Escola Técnica e  
Profissional Marquês de Marialva, 
S.A. Cursos Profissionais 1.903.930 FSE 1.618.340

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000135
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere Cursos Profissionais 75.186 FSE 63.908

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000368
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Coelho e 
Castro Cursos Profissionais 812.587 FSE 690.699

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000187
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Vagos Cursos Profissionais 4.004.924 FSE 3.404.186

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000042
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Vagos Cursos de Educação Formação de Jovens 260.258 FSE 221.219

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000263
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Amar Terra 
Verde, Lda Cursos Profissionais 6.431.902 FSE 5.463.405

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000068
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Amar Terra 
Verde, Lda Cursos de Educação Formação de Jovens 92.516 FSE 78.595

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000454
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Moimenta da Beira Cursos Profissionais 422.220 FSE 358.887

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000174
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade IG - Escola Profissional, Lda. Cursos Profissionais 2.043.297 FSE 1.736.803

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000011
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional do Vale do Tejo 
SA Cursos Profissionais 2.513.701 FSE 2.133.462

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000210
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Cerveira Cursos Profissionais 59.799 FSE 50.829

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000372
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEPTOLIVA - Associação para o 
Desenvolvimento do Ensino 
Profissional nos Concelhos de Tábua, 
Oliveira do Hospital e Arganil Cursos Profissionais 2.366.791 FSE 2.011.343

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000431
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas Templários Cursos Profissionais 1.476.753 FSE 1.255.240

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000042
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S 
A Cursos Profissionais 2.037.192 FSE 1.731.613

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000223
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Sociedade de Ensino Central 
Vilameanense, S.A. Cursos Profissionais 1.017.748 FSE 865.086

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000077
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Aveiro Cursos Profissionais 891.522 FSE 757.794

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000180
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de São Lourenço Cursos Profissionais 333.948 FSE 283.855

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000220
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.P.F. - Ensino Profissional de 
Felgueiras, Lda. Cursos Profissionais 2.741.698 FSE 2.330.444

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000023
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ESTARREJA Cursos de Educação Formação de Jovens 68.238 FSE 58.003

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000121
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Centro Cultural de Amarante Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 462.795 FSE 393.376

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000004
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas da 
Azambuja Cursos de Educação Formação de Jovens 95.595 FSE 81.256

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000072
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MUSICA DA 
PÓVOA DE VARZIM Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 388.605 FSE 324.210

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000185
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO-Associação de 
Desenvolvimento do Ensino e 
Formação Profissional do Alto Douro Cursos Profissionais 701.380 FSE 596.173

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000007
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Edições Convite à Música, Lda Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 664.986 FSE 565.238

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000261
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Castro 
Daire Cursos Profissionais 736.138 FSE 625.718

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000183
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Comp Paulo Ribeiro, Assoc Cultural Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 105.390 FSE 89.582

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000306
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento Vertical de Ourique Cursos Profissionais 104.567 FSE 88.882

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000216
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
ALCAIDES DE FARIA, BARCELOS Cursos Profissionais 3.339.186 FSE 2.838.308

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000183
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - Empresa Promotora de 
Serviços de Ensino, S.A. Cursos Profissionais 1.625.642 FSE 1.381.796

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000275
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Academia José Moreira da Silva - 
Cooperativa de Estudos de Economia 
Social, Crl Cursos Profissionais 1.742.698 FSE 1.479.809

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000237
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Beatriz Ribeiro e Filhos Lda Cursos Profissionais 2.363.221 FSE 2.008.738

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000056
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Beatriz Ribeiro e Filhos Lda Cursos de Educação Formação de Jovens 86.784 FSE 73.766

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000019
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Paiva Cursos Profissionais 168.766 FSE 143.451

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000090
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Bissaya Barreto Cursos Profissionais 653.709 FSE 555.653

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000093
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Sátão Cursos Profissionais 623.720 FSE 530.162

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000107
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas D. Sancho I, 
Vila Nova de Famalicão Cursos de Educação Formação de Jovens 109.361 FSE 92.956

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000020
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Tuna Musical Brandoense Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 490.550 FSE 416.967

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000294
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Monserrate, Viana do Castelo Cursos Profissionais 5.730.935 FSE 4.871.295

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000469
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Oliveira 
do Bairro Cursos Profissionais 799.823 FSE 679.850

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000172
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - Centros Escolares de 
Ensino Profissional, Lda. Cursos Profissionais 2.720.698 FSE 2.312.594

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000033
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Orfeão de Leiria - Conservatório de 
Artes, Associação Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 922.082 FSE 783.770

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000046
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Ferreira do Alentejo Cursos Profissionais 34.626 FSE 29.432

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000286
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Sá da 
Bandeira Cursos Profissionais 1.034.154 FSE 879.031

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000304
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico de Camilo Castelo 
Branco, Vila Real Cursos Profissionais 407.892 FSE 346.708

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000057
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim 
Leite Cursos Profissionais 2.171.672 FSE 1.845.921

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000073
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Empresarial de Fafe, 
Cabeceiras de Basto e Celorico de 
Basto Cursos Profissionais 1.994.199 FSE 1.695.069

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000109
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - Educação e 
Formação, Lda. Cursos Profissionais 1.406.711 FSE 1.195.704

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000463
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Soares 
Basto Cursos Profissionais 1.962.064 FSE 1.663.098

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000341
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Vila Pouca de 
Aguiar - Zona Sul Cursos Profissionais 648.252 FSE 551.014

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000102
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Colégio Cidade Roda, Lda Cursos Profissionais 675.848 FSE 574.471

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000040
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de S. Pedro da 
Cova, Gondomar Cursos de Educação Formação de Jovens 69.121 FSE 58.752

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000309
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas da Gafanha 
da Nazaré Cursos Profissionais 629.602 FSE 535.162

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000074
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas D. Luís de 
Ataíde Cursos de Educação Formação de Jovens 68.248 FSE 58.011

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000182
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de S. Pedro da 
Cova, Gondomar Cursos Profissionais 1.044.971 FSE 888.225

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000026
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação de Cultura Musical de 
Lousada Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 713.121 FSE 606.153

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000059
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Sociedade Filarmónica Vizelense Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 376.273 FSE 319.832

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000054
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas 
André Soares Cursos de Educação Formação de Jovens 77.755 FSE 66.091

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000163
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Seminário Conciliar de Braga Cursos Profissionais 668.198 FSE 567.968

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000106
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
TENENTE CORONEL ADÃO 
CARRAPATOSO, VILA NOVA DE FOZ 
CÔA Cursos Profissionais 147.373 FSE 125.267

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000075
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Marcelino 
Mesquita do Cartaxo Cursos de Educação Formação de Jovens 99.889 FSE 84.906

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000031
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A. Cursos Profissionais 628.080 FSE 533.868

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000035
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO 
LDA. Cursos Profissionais 556.802 FSE 473.282

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000061
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Soenprol- Sociedade de Ensino 
Profissional, Lda Cursos Profissionais 1.170.325 FSE 994.776

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000040
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Para a Escola Profissional 
de Artes da Covilhã Cursos Profissionais 1.812.640 FSE 1.540.744

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000034
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade INSTITUTO D. JOÃO V, S.A. Cursos Profissionais 1.204.078 FSE 1.023.466

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000033
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, SA Cursos Profissionais 615.464 FSE 523.144

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000066
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

SIC - Sociedade de Incremento 
Cultural SA Cursos Profissionais 418.982 FSE 356.135

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000043
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - Escola Técnica e Profissional 
do Ribatejo, Lda Cursos Profissionais 2.971.404 FSE 2.525.693

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000041
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 
PROFISSIONAL, LDA Cursos Profissionais 2.258.703 FSE 1.919.897

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000226
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Tábua Cursos Profissionais 881.584 FSE 749.346

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000036
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Instituto Vaz Serra, Sociedade 
Ensino, Cultura e Recreio SA Cursos Profissionais 686.294 FSE 583.350

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000049
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade SEMINÁRIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Profissionais 572.780 FSE 486.863

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000055
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

IMULTIMÉDIA - Associação 
Portuense Cursos Profissionais 1.327.424 FSE 1.118.222

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000054
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Seminfor - Escola Profissional de 
Penafirme, Limitada Cursos Profissionais 1.721.076 FSE 1.462.915

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000488
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Instituto Educativo de Souselas, Lda Cursos Profissionais 850.550 FSE 722.967

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000285
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
LOUSADA OESTE Cursos Profissionais 378.630 FSE 321.836

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000439
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas da 
Sé Cursos Profissionais 417.105 FSE 354.539

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000013
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Pires Negrão Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 674.381 FSE 573.224

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000479
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
FERREIRA DE CASTRO Cursos Profissionais 1.201.455 FSE 1.021.237

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000083
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Tomaz 
Pelayo, Santo Tirso Cursos Profissionais 2.484.059 FSE 2.111.450

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000083
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade ACADEMIA DE MUSICA DE AROUCA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 391.277 FSE 332.585

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000005
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Instituto Vaz Serra, Sociedade 
Ensino, Cultura e Recreio SA Cursos de Educação Formação de Jovens 75.991 FSE 64.592

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000038
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas João da 
Silva Correia Cursos Profissionais 1.204.185 FSE 1.023.557

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000281
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de Eça de Queirós, 
Póvoa do Varzim Cursos Profissionais 454.381 FSE 386.224

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000116
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - Instituto de Tecnologias 
Avançadas para a Formação, Lda Cursos Profissionais 2.215.940 FSE 1.875.232

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000175
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento Vertical de Redondo Cursos Profissionais 356.876 FSE 303.345

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000079
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES - ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO PARTICULAR, S.A. Cursos Profissionais 1.076.776 FSE 915.260

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000162
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Grupo Musical da Mocidade 
Perosinhense Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 623.075 FSE 529.614

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 376

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

POCH-01-5571-FSE-000415
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Cooperativa de Ensino Escola 
Profissional do Centro Juvenil de 
Campanhã, C.R.L. Cursos Profissionais 2.372.211 FSE 2.004.980

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000118
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Avelar Brotero Cursos Profissionais 4.181.840 FSE 3.554.564

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000148
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.M.P. - Escola de Moda do Porto, 
Lda. Cursos Profissionais 1.333.565 FSE 1.124.551

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000120
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Anadia Cursos de Educação Formação de Jovens 189.510 FSE 161.084

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000367
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Agrícola Conde de 
S. Bento Cursos Profissionais 2.749.999 FSE 2.337.499

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000302
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
LOUSADA Cursos Profissionais 1.716.088 FSE 1.458.675

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000424
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº 1 de 
Santiago do Cacém Cursos Profissionais 366.210 FSE 311.278

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000293
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VILELA Cursos Profissionais 1.641.900 FSE 1.395.615

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000505
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Poeta Al Berto, Sines Cursos Profissionais 312.546 FSE 265.664

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000182
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Poeta Al Berto, Sines Cursos de Educação Formação de Jovens 62.066 FSE 52.756

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000296
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 
TINTO Nº 3 Cursos Profissionais 1.064.031 FSE 904.426

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000291
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
JOAQUIM DE ARAÚJO, GUILHUFE, 
PENAFIEL Cursos Profissionais 1.333.059 FSE 1.133.100

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000061
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CAME - CENTRO DE ARTE, MÚSICA E 
EDUCAÇÃO DE ÓBIDOS, UNIPESSOAL 
LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 485.407 FSE 412.596

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000315
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico João Gonçalves Zarco, 
Matosinhos Cursos Profissionais 1.324.434 FSE 1.125.769

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000308
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
SENHORA DA HORA, MATOSINHOS Cursos Profissionais 616.089 FSE 523.675

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000501
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Cooptécnica - Gustave Eiffel, 
Cooperativa Ensino e Formação 
Técnico Profissional CRL Cursos Profissionais 3.415.568 FSE 2.903.232

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000179
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Cooptécnica - Gustave Eiffel, 
Cooperativa Ensino e Formação 
Técnico Profissional CRL Cursos de Educação Formação de Jovens 67.961 FSE 57.767

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000260
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Sá de 
Miranda Cursos Profissionais 1.625.812 FSE 1.381.940

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000400
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Viriato, Viseu Cursos Profissionais 1.345.760 FSE 1.143.896

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000110
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MORGADO DE MATEUS, VILA REAL Cursos de Educação Formação de Jovens 97.580 FSE 82.943

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000171
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola de Formação Social Rural Cursos Profissionais 507.003 FSE 430.952

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000098
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
CHAMUSCA Cursos de Educação Formação de Jovens 91.035 FSE 77.379

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000382
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ARGANIL Cursos Profissionais 1.542.780 FSE 1.311.363

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000152
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Quinta das Palmeiras, 
Covilhã Cursos Profissionais 886.794 FSE 753.775

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000345
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Doutor 
Júlio Martins Cursos Profissionais 1.126.160 FSE 957.236

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000115
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 
AQUILES ESTAÇO LDA Cursos Profissionais 1.322.808 FSE 1.124.387

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000159
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL 
PROENÇA Cursos Profissionais 474.808 FSE 403.587

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000307
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de D. Dinis Cursos Profissionais 766.889 FSE 651.856

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000059
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento Vertical de Canelas Cursos Profissionais 1.038.343 FSE 882.591

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000109
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Cooperativa de Ensino Escola 
Profissional do Centro Juvenil de 
Campanhã, C.R.L. Cursos de Educação Formação de Jovens 148.744 FSE 126.432

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000403
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas D. Sancho I, 
Vila Nova de Famalicão Cursos Profissionais 2.655.838 FSE 2.257.462

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000119
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária da Rainha Santa 
Isabel, Estremoz Cursos Profissionais 493.652 FSE 419.604

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000205
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Promotora do Ensino 
Profissional para o Alto Tâmega Cursos Profissionais 2.575.455 FSE 2.183.446

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000167
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VENDAS NOVAS Cursos Profissionais 534.652 FSE 454.454

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000466
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas da Lixa, 
Felgueiras Cursos Profissionais 1.442.818 FSE 1.226.395

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000417
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MORGADO DE MATEUS, VILA REAL Cursos Profissionais 1.140.086 FSE 969.073

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000397
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola das Virtudes - Cooperativa de 
Ensino Polivalente e Artístico CRL Cursos Profissionais 3.841.230 FSE 3.256.551

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000049
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
ALCAIDES DE FARIA, BARCELOS Cursos de Educação Formação de Jovens 237.537 FSE 201.906

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000117
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Coimbra 
Centro Cursos Profissionais 790.587 FSE 671.999

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000173
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Agostinho Roseta Cursos Profissionais 645.823 FSE 545.533

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000069
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Celorico 
da Beira Cursos Profissionais 309.797 FSE 263.328

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000141
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Alpendurada Cursos Profissionais 794.038 FSE 674.932

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000224
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Fernão do 
Pó Cursos Profissionais 527.225 FSE 448.141

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000018
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Celorico 
da Beira Cursos de Educação Formação de Jovens 78.784 FSE 66.966

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000101
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Moure e 
Ribeira do Neiva Cursos de Educação Formação de Jovens 53.394 FSE 45.385

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000245
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VILA VIÇOSA Cursos Profissionais 751.064 FSE 638.404

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000292
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Marcelino 
Mesquita do Cartaxo Cursos Profissionais 1.470.750 FSE 1.250.137

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000199
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº 4 de 
Évora Cursos Profissionais 1.272.565 FSE 1.081.680

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000420
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Salvaterra de Magos Cursos Profissionais 900.055 FSE 765.047

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000392
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
PROENÇA-A-NOVA Cursos Profissionais 172.748 FSE 146.836

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000194
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Peniche Cursos Profissionais 582.245 FSE 494.908

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000146
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Vila do Conde, 
Unipessoal, Lda Cursos Profissionais 2.424.835 FSE 2.061.109

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000110
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Muralhas 
do Minho Cursos Profissionais 355.015 FSE 301.763

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000457
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Búzio Cursos Profissionais 1.005.827 FSE 854.147

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000134
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas da Batalha Cursos Profissionais 912.431 FSE 775.566

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000139
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas da Sertã Cursos Profissionais 935.599 FSE 795.259

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000225
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas Vale D'Este Cursos Profissionais 453.370 FSE 385.365

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000028
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Coimbra 
Centro Cursos de Educação Formação de Jovens 82.905 FSE 70.469

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000207
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Águeda 
Sul Cursos Profissionais 2.132.729 FSE 1.812.604

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000314
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE 
AFONSO LUISIER S.J. Cursos Profissionais 1.794.345 FSE 1.525.193

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000255
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Aurélia 
de Sousa Cursos Profissionais 220.529 FSE 187.449

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000062
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
OURÉM Cursos Profissionais 1.442.605 FSE 1.226.215

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000076
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico de Barcelinhos, 
Barcelos Cursos Profissionais 989.836 FSE 841.361

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000332
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Santa 
Maria da Feira Cursos Profissionais 2.114.203 FSE 1.797.072

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000058
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Santa 
Maria da Feira Cursos de Educação Formação de Jovens 103.220 FSE 87.737

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000063
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Celorico 
de Basto Cursos Profissionais 361.399 FSE 307.189

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000016
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Celorico 
de Basto Cursos de Educação Formação de Jovens 156.326 FSE 132.877

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000071
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Mealhada Cursos Profissionais 132.511 FSE 112.634

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000383
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
GRÂNDOLA Cursos Profissionais 52.054 FSE 44.246

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000136
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Profissional de Vouzela, Lda Cursos Profissionais 2.249.737 FSE 1.912.257

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000081
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Miranda 
do Corvo Cursos Profissionais 747.860 FSE 635.681

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000021
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Miranda 
do Corvo Cursos de Educação Formação de Jovens 102.421 FSE 87.058

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000215
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Oliveira Júnior Cursos Profissionais 739.700 FSE 628.745

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000363
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Latino 
Coelho, Lamego Cursos Profissionais 670.142 FSE 569.620

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000208
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Básica e Secundária Quinta 
das Flores, Coimbra Cursos Profissionais 889.315 FSE 755.918

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000092
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Tondela 
Tomaz Ribeiro Cursos Profissionais 654.966 FSE 556.721

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000172
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Choral Phydellius Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 381.351 FSE 318.913

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000181
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Montemor-o-Novo Cursos Profissionais 655.101 FSE 556.836

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000336
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
FONTES PEREIRA DE MELO Cursos Profissionais 2.038.612 FSE 1.732.820

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000098
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas da Lousã Cursos Profissionais 751.452 FSE 638.734

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000114
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMEQUATRO - Educação e Serviços, 
Lda. Cursos Profissionais 408.268 FSE 345.627

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000212
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro 
Salgado, Torre de Moncorvo Cursos Profissionais 346.472 FSE 294.501

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000091
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Paredes Cursos Profissionais 495.287 FSE 420.994

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000253
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Penacova Cursos Profissionais 689.427 FSE 586.013

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000105
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AAC-ACADEMIA DE ARTES DE 
CHAVES, LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 311.515 FSE 264.788

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000143
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Mira Cursos Profissionais 770.109 FSE 654.592

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000244
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 
DE BEJA Cursos Profissionais 1.813.259 FSE 1.541.270

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000086
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação para a Formação 
Tecnológica no Litoral Alentejano Cursos Profissionais 2.499.362 FSE 2.119.866

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000154
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Vagos Cursos Profissionais 616.360 FSE 523.906

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000037
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Academia de Música de Viana do 
Castelo - Conservatório Regional do 
Alto Minho Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 772.287 FSE 656.333

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000413
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Esgueira Cursos Profissionais 930.563 FSE 790.979

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000283
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Ansião Cursos Profissionais 672.374 FSE 571.518

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000138
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nuno 
Álvares Cursos Profissionais 280.866 FSE 238.736

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000247
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Domingos 
Sequeira, Leiria Cursos Profissionais 2.910.033 FSE 2.473.528

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000130
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Seminário Diocesano de Leiria Cursos Profissionais 262.789 FSE 223.371

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000123
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Fornos 
de Algodres Cursos Profissionais 488.980 FSE 415.633

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000078
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Ansião Cursos de Educação Formação de Jovens 166.218 FSE 141.285

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000077
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Póvoa 
de Lanhoso Cursos de Educação Formação de Jovens 90.506 FSE 76.930

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000211
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Tondela 
Cândido de Figueiredo Cursos Profissionais 407.750 FSE 346.588

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000032
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
PAIÃO Cursos de Educação Formação de Jovens 103.849 FSE 88.272

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000284
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Póvoa 
de Lanhoso Cursos Profissionais 1.738.210 FSE 1.477.478

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000185
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Sociedade Filarmónica Gualdim Pais Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 446.417 FSE 379.454

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000072
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Profigaia - Sociedade de Educação e 
Formação Tecnológica e Profissional, 
Lda Cursos Profissionais 6.435.348 FSE 5.470.045

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000125
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

DECEL - DESENVOLVIMENTO DE 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA Cursos Profissionais 575.147 FSE 488.875

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000157
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Murça Cursos Profissionais 148.469 FSE 126.199

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000394
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de Caldas das 
Taipas Cursos Profissionais 2.009.586 FSE 1.708.148

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000202
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 
COIMBRA Cursos Profissionais 398.441 FSE 338.675

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000176
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Agostinho Roseta Cursos Profissionais 1.015.123 FSE 857.582

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000097
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPB - Escola Profissional de Braga, 
Lda - EP de Braga Cursos Profissionais 5.475.851 FSE 4.654.473

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000354
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento Vertical de Portel Cursos Profissionais 180.642 FSE 153.545

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000126
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Cadaval Cursos Profissionais 129.887 FSE 110.404

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000096
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Ruiz, Costa & Filhos Lda. Cursos Profissionais 1.989.693 FSE 1.691.239

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000174
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Academia de Música Fernandes Fão Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 882.073 FSE 749.762

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000269
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CALDAS DE VIZELA, VIZELA Cursos Profissionais 1.395.263 FSE 1.185.973

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000196
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Abade de 
Baçal Cursos Profissionais 463.071 FSE 393.611

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000114
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CEGO 
DO MAIO Cursos de Educação Formação de Jovens 109.227 FSE 92.843

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000442
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente Cursos Profissionais 1.125.925 FSE 957.036

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000031
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Cadaval Cursos de Educação Formação de Jovens 73.266 FSE 62.276

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000436
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas da Trofa Cursos Profissionais 1.154.288 FSE 981.144

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000084
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico de Adolfo Portela, 
Águeda Cursos Profissionais 1.655.783 FSE 1.407.415

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000267
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSIGNARE - Associação de Ensino e 
Formação Cursos Profissionais 5.055.042 FSE 4.285.268

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000319
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MARINHA GRANDE NASCENTE Cursos Profissionais 741.278 FSE 630.086

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000228
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA Cursos Profissionais 2.222.937 FSE 1.888.526

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000155
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

 Agrupamento de Escolas de Santa 
Maria Maior, Viana do Castelo Cursos Profissionais 1.365.494 FSE 1.160.670

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000311
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Pombal Cursos Profissionais 1.938.544 FSE 1.647.763

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000039
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos de Educação Formação de Jovens 70.919 FSE 60.281

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000256
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Vale do 
Tamel Cursos Profissionais 106.417 FSE 90.455

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000222
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de Henrique 
Medina Cursos Profissionais 1.408.698 FSE 1.197.394

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000154
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

LEVANTE COOPERATIVA DE ENSINO 
E CULTURA CRL. Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 286.721 FSE 243.713

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000512
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Instituto Nossa Senhora da 
Encarnação, Cooperativa de Ensino e 
Cultura CRL Cursos Profissionais 1.030.227 FSE 875.693

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000369
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 
DE PONTE DE SOR Cursos Profissionais 371.519 FSE 315.769

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000317
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Miguel 
Torga, Sabrosa Cursos Profissionais 557.223 FSE 473.640

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000393
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Academia de Música de Espinho Cursos Profissionais 2.010.541 FSE 1.708.960

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000091
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Academia de Música de Espinho Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 733.640 FSE 622.893

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000373
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de Francisco 
Rodrigues Lobo Cursos Profissionais 1.075.937 FSE 914.547

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000164
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Castelo de Paiva Cursos Profissionais 913.927 FSE 776.838

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000105
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional do Marquês de 
Valle Flor, Lda. Cursos Profissionais 1.063.556 FSE 903.702

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000301
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO Cursos Profissionais 233.176 FSE 198.200

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000398
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MIRANDELA Cursos Profissionais 610.436 FSE 518.871

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000108
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Agrícola Quinta 
da Lageosa Cursos Profissionais 883.580 FSE 750.601

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000419
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Grândola Cursos Profissionais 1.285.490 FSE 1.092.524

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000027
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Agrícola Quinta 
da Lageosa Cursos de Educação Formação de Jovens 149.096 FSE 126.623

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000303
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Recreativa de Coimbra 
Artistica Cursos Profissionais 679.946 FSE 577.954

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000443
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Frei Heitor 
Pinto Cursos Profissionais 473.663 FSE 402.613

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000249
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Aguiar 
da Beira Cursos Profissionais 299.273 FSE 254.382

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000435
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Almeida Cursos Profissionais 218.956 FSE 186.113

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000178
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim Cursos Profissionais 484.947 FSE 412.205

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000444
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROJEDE - Projecto de Educação e 
Desenvolvimento CRL Cursos Profissionais 2.259.434 FSE 1.920.518

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000137
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ODEMIRA Cursos Profissionais 376.761 FSE 320.246

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000326
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Gândara 
Mar Cursos Profissionais 513.517 FSE 436.490

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000201
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Penalva 
do Castelo Cursos Profissionais 817.174 FSE 694.598

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000025
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional do Marquês de 
Valle Flor, Lda. Cursos de Educação Formação de Jovens 71.805 FSE 60.998

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000189
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Rafael 
Bordalo Pinheiro Cursos Profissionais 2.458.772 FSE 2.089.956

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000510
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Escolas de Padre 
Benjamim Salgado, Vila Nova de 
Famalicão Cursos Profissionais 2.498.953 FSE 2.124.110

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000122
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

SÃO TEOTÓNIO - SOCIEDADE DE 
ENSINO CULTURA E EDUCAÇÃO 
CRISTÃ, S.A. Cursos Profissionais 412.842 FSE 350.915

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000250
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Montemor-o-Velho Cursos Profissionais 70.548 FSE 59.965

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000197
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas N.º 1 de 
Santo André Cursos Profissionais 351.420 FSE 298.707

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000366
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Terras 
de Bouro Cursos Profissionais 179.740 FSE 152.779

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000246
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Alcanena Cursos Profissionais 399.683 FSE 339.730

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000213
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Coimbra 
Oeste Cursos Profissionais 3.127.969 FSE 2.658.774

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000248
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Figueira 
de Castelo Rodrigo Cursos Profissionais 151.058 FSE 128.400

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000432
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Sabugal Cursos Profissionais 413.684 FSE 351.631

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000107
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Afonso de 
Albuquerque, Guarda Cursos Profissionais 891.949 FSE 758.157

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000483
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária Alves Martins Cursos Profissionais 119.334 FSE 101.434

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000418
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 
JOÃO DE ARAÚJO CORREIA Cursos Profissionais 640.809 FSE 544.688

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000468
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Valongo Cursos Profissionais 1.862.987 FSE 1.583.539

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000359
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
CARLOS AMARANTE, BRAGA Cursos Profissionais 1.527.635 FSE 1.298.490

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000450
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Monção Cursos Profissionais 324.317 FSE 275.670

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000097
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Mundão Cursos de Educação Formação de Jovens 91.724 FSE 77.966

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000046
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas N.º 1 de 
Santo André Cursos de Educação Formação de Jovens 122.465 FSE 104.095

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000312
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Centro Diocesano de Promoção 
Social Cursos Profissionais 752.112 FSE 639.295

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000080
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Idães Cursos Profissionais 190.034 FSE 161.529

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000104
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária Filipa de Vilhena Cursos Profissionais 422.849 FSE 359.422

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000377
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Golegã, 
Azinhaga e Pombalinho Cursos Profissionais 269.890 FSE 229.406

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000423
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Fundação Escola GEST Cursos Profissionais 611.031 FSE 518.939

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000257
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade COLÉGIO DINIS DE MELO SA Cursos Profissionais 265.715 FSE 225.857

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000441
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical ''À Beira 
Douro'' Cursos Profissionais 334.007 FSE 283.906

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000322
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Diogo de Azambuja Cursos Profissionais 1.701.844 FSE 1.446.254

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000184
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Sever do 
Vouga Cursos Profissionais 496.421 FSE 421.958

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000461
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 
DE SERPA Cursos Profissionais 510.502 FSE 433.927

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 385

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

POCH-01-5571-FSE-000453
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Beja Cursos Profissionais 1.132.923 FSE 962.984

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000138
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Beja Cursos de Educação Formação de Jovens 104.034 FSE 88.429

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000241
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Barcelos Cursos Profissionais 1.748.569 FSE 1.486.283

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000449
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Madeira 
Torres Cursos Profissionais 2.004.138 FSE 1.703.517

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000132
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Mértola Cursos Profissionais 50.084 FSE 42.571

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000252
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
PINHEL Cursos Profissionais 390.174 FSE 331.648

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000150
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Condeixa-a-Nova Cursos Profissionais 284.279 FSE 241.637

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000330
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 
AFONSO SANCHES, VILA DO CONDE Cursos Profissionais 1.519.168 FSE 1.291.293

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000287
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Profissional de Arqueologia Cursos Profissionais 439.458 FSE 373.539

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000214
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Alfândega da Fé Cursos Profissionais 108.585 FSE 92.298

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000361
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 
ESCOLAS DE ARGA E LIMA Cursos Profissionais 520.816 FSE 442.694

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000425
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais 
Caminha Cursos Profissionais 96.487 FSE 82.014

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000243
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade COLEGIO JOÃO DE BARROS S A Cursos Profissionais 560.694 FSE 476.590

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000217
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Freixo de Espada à Cinta Cursos Profissionais 93.848 FSE 79.771

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000337
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Freamunde Cursos Profissionais 610.216 FSE 518.684

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000121
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSINANSIÃES - Ensino Técnico-
Profissional - Cooperativa de 
Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada Cursos Profissionais 555.681 FSE 472.114

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000276
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Agostinho Roseta Cursos Profissionais 1.401.803 FSE 1.183.273

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000088
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico José Régio, Vila do 
Conde Cursos de Educação Formação de Jovens 73.939 FSE 62.848

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000218
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Carrazeda de Ansiães Cursos Profissionais 186.432 FSE 158.467

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000144
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE 
REGUENGOS DE MONSARAZ Cursos Profissionais 600.616 FSE 510.524

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000200
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Miranda do Douro Cursos Profissionais 262.742 FSE 223.331

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000258
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Abrantes Cursos Profissionais 2.086.982 FSE 1.773.935

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000338
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico José Régio, Vila do 
Conde Cursos Profissionais 1.121.858 FSE 953.580

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000062
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Abrantes Cursos de Educação Formação de Jovens 208.438 FSE 177.172

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000299
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Centro de Caridade Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro Cursos Profissionais 1.391.769 FSE 1.182.621

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000507
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA Cursos Profissionais 177.342 FSE 150.741

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000470
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Professor 
António da Natividade, Mesão Frio Cursos Profissionais 575.814 FSE 489.442

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000270
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches Cursos Profissionais 503.672 FSE 428.121

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000153
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas n.º 3 de 
Évora Cursos Profissionais 610.367 FSE 518.812

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000473
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Oliveira 
do Hospital Cursos Profissionais 796.363 FSE 676.908

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000087
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
FONTES PEREIRA DE MELO Cursos de Educação Formação de Jovens 194.399 FSE 165.239

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000034
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE-Escola Profissional de 
Comércio Externo, Lda Cursos de Educação Formação de Jovens 84.580 FSE 71.791

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000430
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº1 de 
Alcácer do Sal Cursos Profissionais 298.640 FSE 253.844

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000375
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, 
LDA Cursos Profissionais 1.371.493 FSE 1.165.769

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000340
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade D. Sancho - Ensino, Lda Cursos Profissionais 4.064.056 FSE 3.451.354

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000158
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Nelas Cursos Profissionais 610.647 FSE 519.050

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000387
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - Empresa Formação 
e Ensino de Moimenta da Beira, Lda. Cursos Profissionais 1.403.533 FSE 1.193.003

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000404
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária de Paços de 
Ferreira Cursos Profissionais 1.615.733 FSE 1.373.373

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000360
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Ponte da 
Barca Cursos Profissionais 391.124 FSE 332.455

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000438
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 
GARCIA, BRAGANÇA Cursos Profissionais 499.124 FSE 424.256

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000209
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ FALCÃO Cursos Profissionais 487.134 FSE 414.064

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000402
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE 
MARCO DE CANAVESES Cursos Profissionais 1.893.018 FSE 1.609.065

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000389
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA Cursos Profissionais 320.868 FSE 272.738

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000048
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Sociedade de Instrução e Recreio Os 
Pimpões Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 167.577 FSE 142.441

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000390
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
JOSEFA DE ÓBIDOS Cursos Profissionais 192.274 FSE 163.433

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000206
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares Cursos Profissionais 746.054 FSE 634.146

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000396
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 
MAIA Cursos Profissionais 1.793.262 FSE 1.524.273

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000405
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Cerco Cursos Profissionais 691.118 FSE 587.450

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000502
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALFACOOP - COOPERATIVA DE 
ENSINO, CRL Cursos Profissionais 1.383.898 FSE 1.176.314

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000103
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Cerco Cursos de Educação Formação de Jovens 71.861 FSE 61.082

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000050
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Conservatório de Música de 
Felgueiras Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 168.065 FSE 142.856

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000057
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA 
COSTA CABRAL LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.224.991 FSE 1.041.242

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000386
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas D. Dinis - 
Santo Tirso Cursos Profissionais 1.486.540 FSE 1.263.559

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000123
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de D. Dinis Cursos de Educação Formação de Jovens 152.564 FSE 129.680

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000410
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Lordelo Cursos Profissionais 238.261 FSE 202.522

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000446
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Couto 
Mineiro - Pejão Cursos Profissionais 63.286 FSE 53.793

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000227
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Padre 
António de Andrade Cursos Profissionais 215.399 FSE 183.089

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-02-5368-FSE-000001
Programa Operacional do Capital 
Humano 02 - Reforço do ensino superior e da formação avançada Direcção-Geral do Ensino Superior Bolsas e Programas para Estudantes do Ensino Superior 92.323.771 FSE 78.475.205

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-02-5368-FSE-000002
Programa Operacional do Capital 
Humano 02 - Reforço do ensino superior e da formação avançada Direcção-Geral do Ensino Superior Bolsas e Programas para Estudantes do Ensino Superior 74.933.977 FSE 63.693.880

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-02-5368-FSE-000003
Programa Operacional do Capital 
Humano 02 - Reforço do ensino superior e da formação avançada Direcção-Geral do Ensino Superior Bolsas e Programas para Estudantes do Ensino Superior 11.523.441 FSE 9.794.925

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5266-FSE-000047
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
SANTA COMBA DÃO Cursos de Educação Formação de Jovens 106.372 FSE 90.416

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-02-5368-FSE-000004
Programa Operacional do Capital 
Humano 02 - Reforço do ensino superior e da formação avançada Direcção-Geral do Ensino Superior Bolsas e Programas para Estudantes do Ensino Superior 15.969.085 FSE 13.573.722

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-02-5368-FSE-000005
Programa Operacional do Capital 
Humano 02 - Reforço do ensino superior e da formação avançada Direcção-Geral do Ensino Superior Bolsas e Programas para Estudantes do Ensino Superior 1.267.091 FSE 1.077.027

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-02-5368-FSE-000006
Programa Operacional do Capital 
Humano 02 - Reforço do ensino superior e da formação avançada Direcção-Geral do Ensino Superior Bolsas e Programas para Estudantes do Ensino Superior 39.969 FSE 33.974

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000411
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Mogadouro Cursos Profissionais 206.290 FSE 175.347

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000100
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Infante D. 
Henrique Cursos de Educação Formação de Jovens 106.725 FSE 90.716

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000169
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MAXIMINOS Cursos Profissionais 414.603 FSE 352.413

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000395
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional Infante D. 
Henrique Cursos Profissionais 2.002.688 FSE 1.702.285

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000327
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Marco de 
Canaveses Cursos Profissionais 2.746.820 FSE 2.334.797

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000082
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Marco de 
Canaveses Cursos de Educação Formação de Jovens 95.580 FSE 81.243

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000506
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Esmoriz 
Ovar Norte Cursos Profissionais 530.192 FSE 450.663

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000035
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Castelo de Paiva Cursos de Educação Formação de Jovens 85.806 FSE 72.935

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000166
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA Cursos Profissionais 741.354 FSE 630.151

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000408
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ERMESINDE, VALONGO Cursos Profissionais 1.172.314 FSE 996.467

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000388
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Carvalhos, Vila Nova de Gaia Cursos Profissionais 1.614.563 FSE 1.372.378

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000204
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
SANTA COMBA DÃO Cursos Profissionais 1.050.122 FSE 892.603

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000170
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade DIDAXIS - Cooperativa de Ensino CRL Cursos Profissionais 6.616.981 FSE 5.624.434

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000102
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Viriato, Viseu Cursos de Educação Formação de Jovens 80.436 FSE 68.371

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000173
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Macedo de 
Cavaleiros Cursos de Educação Formação de Jovens 79.022 FSE 67.169

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000221
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Henriques 
Nogueira Cursos Profissionais 2.151.213 FSE 1.828.531

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000240
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Diogo de 
Macedo, Olival, Vila Nova de Gaia Cursos Profissionais 219.396 FSE 186.487

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000489
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Macedo de 
Cavaleiros Cursos Profissionais 457.611 FSE 388.969

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000235
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Arquitecto Oliveira 
Ferreira, Arcozelo, Vila Nova de Gaia Cursos Profissionais 516.532 FSE 439.052

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000421
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas  Leonardo 
Coimbra Filho Cursos Profissionais 186.323 FSE 158.374

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000104
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº 1 de 
Santiago do Cacém Cursos de Educação Formação de Jovens 103.398 FSE 87.889

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000051
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária do Dr. Joaquim 
Gomes Ferreira Alves, Valadares, 
VNG Cursos de Educação Formação de Jovens 92.460 FSE 78.591

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000378
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Seminário Diocesano de Leiria Cursos Profissionais 2.064.251 FSE 1.754.614

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000268
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Fundão Cursos Profissionais 2.291.304 FSE 1.947.609

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000508
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Figueira 
Norte Cursos Profissionais 717.851 FSE 610.173

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000380
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Viana do Alentejo Cursos Profissionais 52.967 FSE 45.022

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000305
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Vieira de 
Leiria Cursos Profissionais 151.302 FSE 128.607

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000191
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 
LDA Cursos Profissionais 845.354 FSE 718.551

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000168
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Empresa Municipal de Educação e 
Cultura de Barcelos, E.M. Cursos Profissionais 2.979.176 FSE 2.532.239

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000310
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Almeirim Cursos Profissionais 740.156 FSE 629.132

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000055
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Inês de Castro Cursos de Educação Formação de Jovens 84.246 FSE 71.609

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000414
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas 
Arqueólogo Mário Cardoso Cursos Profissionais 186.693 FSE 158.689

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000238
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária de Inês de Castro Cursos Profissionais 1.070.871 FSE 910.240

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000406
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº 2 de 
Évora Cursos Profissionais 681.232 FSE 579.047

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000060
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

SÃO TEOTÓNIO - SOCIEDADE DE 
ENSINO CULTURA E EDUCAÇÃO 
CRISTÃ, S.A. Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 826.322 FSE 685.828

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000148
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Salvaterra de Magos Cursos de Educação Formação de Jovens 76.556 FSE 65.073

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000480
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Turismo de Portugal,I.P. - Escola de 
Hotelaria e Turismo de Coimbra Cursos Profissionais 1.700.240 FSE 1.282.642

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000399
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Valpaços Cursos Profissionais 417.151 FSE 354.579

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000079
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Almeirim Cursos de Educação Formação de Jovens 63.046 FSE 53.589

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000329
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Figueiró 
dos Vinhos Cursos Profissionais 272.796 FSE 231.877

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000150
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Associação Cultural José Guilherme 
Pacheco Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 277.474 FSE 235.853

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000324
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3 Ciclo do 
Ensino Básico Prof Dr Flávio F. Pinto 
Resende - Cinfães Cursos Profissionais 1.088.369 FSE 925.114

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000036
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Província Portuguesa da Sociedade 
Salesiana Cursos de Educação Formação de Jovens 58.067 FSE 49.357

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000481
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Turismo de Portugal,I.P. - Escola de 
Hotelaria e Turismo de Lamego Cursos Profissionais 1.145.090 FSE 940.601

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000482
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Turismo de Portugal,I.P. - Escola de 
Hotelaria e Turismo de Lisboa Cursos Profissionais 272.273 FSE 227.416

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000486
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Turismo de Portugal,I.P. - Escola de 
Hotelaria e Turismo do Porto Cursos Profissionais 567.812 FSE 467.824

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000052
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 
LDA Cursos de Educação Formação de Jovens 66.550 FSE 56.567

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000043
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Associação Diogo de Azambuja Cursos de Educação Formação de Jovens 71.728 FSE 60.891

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000412
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas 
Santos Simões Cursos Profissionais 367.569 FSE 312.433

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000277
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Damião de 
Goes, Alenquer Cursos Profissionais 1.179.332 FSE 1.002.432

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000462
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Ribeira 
de Pena Cursos Profissionais 477.429 FSE 405.815

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000335
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Alexandre 
Herculano, Porto Cursos Profissionais 1.219.195 FSE 1.036.316

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000353
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Valdevez Cursos Profissionais 1.374.339 FSE 1.168.188

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000316
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
BENAVENTE Cursos Profissionais 396.050 FSE 336.642

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000321
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de São 
Pedro do Sul Cursos Profissionais 911.786 FSE 775.018

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000190
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Tabuaço Cursos Profissionais 125.404 FSE 106.594

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 391

Código da Operação | 
Operation Code

Programa Operacional | 
Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis
Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name
Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis 
Totais Atribuídas à 
Operação | Total 

Eligible Expenditure 
Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 
Fund

Fundo Total 
Aprovado | 

Total 
Approved 

Fund

Objetivo Temático | Thematic Objective

POCH-01-5266-FSE-000187
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Ginasiano - Escola de Dança Lda Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.031.521 FSE 876.793

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000080
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
BENAVENTE Cursos de Educação Formação de Jovens 94.241 FSE 80.105

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000232
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Alter do 
Chão Cursos Profissionais 782.877 FSE 665.445

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000472
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de José 
Relvas Cursos Profissionais 374.536 FSE 318.355

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000053
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Alter do 
Chão Cursos de Educação Formação de Jovens 80.332 FSE 68.283

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000333
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
CAROLINA MICAELIS, CEDOFEITA, 
PORTO Cursos Profissionais 844.863 FSE 718.134

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000234
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
GAIA NASCENTE, VILA NOVA DE 
GAIA Cursos Profissionais 612.385 FSE 520.527

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000328
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Daniel  
Faria, Baltar,Paredes Cursos Profissionais 599.497 FSE 509.573

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000290
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Henrique 
Sommer, Maceira, Leiria Cursos Profissionais 91.504 FSE 77.778

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000385
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida, Espinho Cursos Profissionais 908.498 FSE 772.067

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000236
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Mário 
Sacramento, Aveiro Cursos Profissionais 625.754 FSE 531.891

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000320
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas São 
Martinho do Porto Cursos Profissionais 231.756 FSE 196.992

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000073
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Fundão Cursos de Educação Formação de Jovens 92.084 FSE 78.272

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000081
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas São 
Martinho do Porto Cursos de Educação Formação de Jovens 67.666 FSE 57.516

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000342
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas da Guia Cursos Profissionais 440.720 FSE 374.612

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000376
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
OLIVEIRA DE FRADES Cursos Profissionais 1.082.203 FSE 918.512

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000298
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária Dr. Augusto César 
da Silva Ferreira Cursos Profissionais 529.152 FSE 449.779

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000351
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Dr. Joaquim de 
Carvalho, Figueira da Foz Cursos Profissionais 527.458 FSE 448.339

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000426
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Pinheiro Cursos Profissionais 496.065 FSE 421.655

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000274
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária do Dr. Joaquim 
Gomes Ferreira Alves, Valadares, 
VNG Cursos Profissionais 909.237 FSE 772.852

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5266-FSE-000176
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBORAE MUSICA ASSOC MUSICAL DE 
ÉVORA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 410.788 FSE 349.170

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000159
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Valongo Cursos de Educação Formação de Jovens 95.156 FSE 80.883

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000440
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Amato 
Lusitano Cursos Profissionais 960.411 FSE 816.349

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000347
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Lima-de-
Faria, Cantanhede Cursos Profissionais 366.960 FSE 311.916

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000401
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
CASTELO DA MAIA Cursos Profissionais 778.592 FSE 661.804

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000459
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas n. 1 de 
Gondomar Cursos Profissionais 1.770.048 FSE 1.504.541

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000339
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Figueira 
Mar Cursos Profissionais 901.884 FSE 766.601

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000229
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMIR - Associação de Ensino 
Profissional Artístico Cursos Profissionais 3.208.434 FSE 2.722.358

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000242
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional  de Fermil 
Celorico de Basto Cursos Profissionais 1.631.170 FSE 1.386.495

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000090
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Doutor 
Júlio Martins Cursos de Educação Formação de Jovens 55.889 FSE 47.505

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000239
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA 
COSTA CABRAL LDA Cursos Profissionais 1.256.532 FSE 1.068.052

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000384
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - Escola Profissional 
do Minho, Lda. Cursos Profissionais 2.869.069 FSE 2.437.754

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000095
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - Escola Profissional 
do Minho, Lda. Cursos de Educação Formação de Jovens 155.047 FSE 131.763

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000474
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de António 
Nobre Cursos Profissionais 587.629 FSE 499.485

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000495
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Alberto 
Sampaio Cursos Profissionais 2.357.512 FSE 2.003.886

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000494
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas D. Maria II, 
Braga Cursos Profissionais 1.496.114 FSE 1.271.697

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000365
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas Gil Paes Cursos Profissionais 572.089 FSE 486.276

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000434
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal 
Machado Cursos Profissionais 1.173.621 FSE 997.578

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000064
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE 
AFONSO LUISIER S.J. Cursos de Educação Formação de Jovens 70.905 FSE 60.269

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000358
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Francisco 
de Holanda Cursos Profissionais 1.684.899 FSE 1.432.164

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000500
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Cidade do 
Entroncamento Cursos Profissionais 1.095.213 FSE 930.931

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000357
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Martins Sarmento, 
Guimarães Cursos Profissionais 1.797.051 FSE 1.527.493

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000362
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. António 
Granjo, Chaves Cursos Profissionais 831.303 FSE 706.607

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000364
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Artur 
Gonçalves Cursos Profissionais 494.045 FSE 419.938

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000251
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico de Vila Verde Cursos Profissionais 1.947.630 FSE 1.655.485

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000379
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
SARDOAL Cursos Profissionais 301.493 FSE 256.269

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000254
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Cabeceiras de Basto Cursos Profissionais 405.785 FSE 344.917

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000381
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas José 
Estevão Cursos Profissionais 1.100.776 FSE 935.659

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000465
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas nº3 de 
Elvas Cursos Profissionais 828.453 FSE 704.185

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000352
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Porto de 
Mós Cursos Profissionais 998.061 FSE 848.352

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000297
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Carvalhais 
/ Mirandela Cursos Profissionais 1.262.818 FSE 1.073.396

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000089
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº 1 de 
Abrantes Cursos de Educação Formação de Jovens 88.503 FSE 75.228

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000344
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº 1 de 
Abrantes Cursos Profissionais 1.067.392 FSE 907.284

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000086
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Cister Cursos de Educação Formação de Jovens 171.366 FSE 145.661

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000334
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Cister Cursos Profissionais 1.191.552 FSE 1.012.819

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000069
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Vila 
Verde Cursos de Educação Formação de Jovens 64.327 FSE 54.678

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000070
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Vieira de 
Araújo Cursos de Educação Formação de Jovens 87.189 FSE 74.111

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000456
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Padrão 
da Légua Cursos Profissionais 219.107 FSE 186.241

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000264
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Vieira de 
Araújo Cursos Profissionais 465.944 FSE 396.052

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000422
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde Cursos Profissionais 438.002 FSE 371.426

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5266-FSE-000178
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA MUSICAL DOS AMIGOS 
DAS CRIANÇAS Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 163.377 FSE 135.652

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000323
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas do Bonfim Cursos Profissionais 430.243 FSE 365.706

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000280
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira, Espinho Cursos Profissionais 623.422 FSE 529.909

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000122
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Nº1 de 
Alcácer do Sal Cursos de Educação Formação de Jovens 49.170 FSE 41.795

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000153
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - Associação para o Ensino e 
Formação Cursos de Educação Formação de Jovens 66.501 FSE 56.526

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000478
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Arraiolos Cursos Profissionais 105.708 FSE 89.852

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000135
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 
AVEIRAS Cursos de Educação Formação de Jovens 105.024 FSE 89.271

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000119
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de 
Cister/Alcobaça Cursos de Educação Formação de Jovens 116.875 FSE 99.344

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000491
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - Associação para o Ensino e 
Formação Cursos Profissionais 261.537 FSE 222.306

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000355
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Mondim 
de Basto Cursos Profissionais 492.035 FSE 418.230

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000348
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Escola Secundária Rocha Peixoto Cursos Profissionais 2.306.078 FSE 1.960.166

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000133
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Verde 
Horizonte Cursos de Educação Formação de Jovens 103.103 FSE 87.638

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000409
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Bento 
da Cruz, Montalegre Cursos Profissionais 542.597 FSE 461.207

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000106
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Dr. Bento 
da Cruz, Montalegre Cursos de Educação Formação de Jovens 65.417 FSE 55.605

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000152
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de 
Amareleja Cursos de Educação Formação de Jovens 37.996 FSE 32.296

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000471
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Arouca Cursos Profissionais 1.318.543 FSE 1.120.762

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000455
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Conservatório de Música de Ourém e 
Fátima - Associação Cursos Profissionais 522.052 FSE 443.744

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000451
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural do Rodo, 
Peso da Régua Cursos Profissionais 2.042.199 FSE 1.735.869

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000445
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

IPSB - INSTITUTO DE PROMOÇÃO 
SOCIAL DE BUSTOS, SA Cursos Profissionais 967.034 FSE 821.979

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000447
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA Cursos Profissionais 563.007 FSE 478.556

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-01-5571-FSE-000458
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de 
Cister/Alcobaça Cursos Profissionais 1.114.909 FSE 947.673

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000155
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Banda de Alcobaça Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.038.206 FSE 882.143

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000493
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral Cursos Profissionais 210.728 FSE 179.118

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000467
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE Cursos Profissionais 577.749 FSE 491.086

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000161
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Arouca Cursos de Educação Formação de Jovens 70.051 FSE 59.544

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000163
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Conservatório de Música de Ourém e 
Fátima - Associação Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.168.511 FSE 993.235

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000167
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

A.E.E.E - Associação do Ensino 
Especializado de Música Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado 1.471.385 FSE 1.250.678

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000171
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas de António 
Nobre Cursos de Educação Formação de Jovens 125.290 FSE 106.496

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000509
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Vila Cova Cursos Profissionais 68.940 FSE 58.599

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000490
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Verde 
Horizonte Cursos Profissionais 526.562 FSE 447.578

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000498
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Afonso Lopes Vieira, 
Leiria Cursos Profissionais 1.630.019 FSE 1.385.516

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000511
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade Agrupamento de Escolas de Resende Cursos Profissionais 1.297.063 FSE 1.102.504

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5266-FSE-000186
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Infante D. 
Henrique Cursos de Educação Formação de Jovens 98.516 FSE 83.739

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-01-5571-FSE-000513
Programa Operacional do Capital 
Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade

Agrupamento de Escolas Infante D. 
Henrique Cursos Profissionais 576.755 FSE 490.241

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-02-5369-FSE-000001
Programa Operacional do Capital 
Humano 02 - Reforço do ensino superior e da formação avançada

Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia Bolsas de Formação Avançada 31.595.944 FSE 26.856.553

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000025
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Alentejo Sistema de Aprendizagem 3.100.591 FSE 2.635.502

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000033
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo Sistema de Aprendizagem 2.824.597 FSE 2.400.907

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000036
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENFIM Centro de Formação 
Profissional da Indústria Metalúrgica 
e Metalomecânica Sistema de Aprendizagem 3.376.140 FSE 2.869.719

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000038
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo Sistema de Aprendizagem 1.452.898 FSE 1.234.963

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000031
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo Sistema de Aprendizagem 832.196 FSE 707.367

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-03-5470-FSE-000011
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Évora Sistema de Aprendizagem 550.323 FSE 467.774

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000026
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Beja Sistema de Aprendizagem 862.327 FSE 732.978

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000013
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Portalegre Sistema de Aprendizagem 826.301 FSE 702.356

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000023
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Leiria Sistema de Aprendizagem 1.211.810 FSE 1.030.039

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000047
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Porto Cursos de Educação Formação de Adultos 7.731.757 FSE 6.571.993

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000057
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Alto Trás-os-Montes Cursos de Educação Formação de Adultos 2.164.377 FSE 1.839.720

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000059
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Entre Douro e Vouga Cursos de Educação Formação de Adultos 843.358 FSE 716.854

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000045
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Águeda Cursos de Educação Formação de Adultos 1.202.465 FSE 1.022.095

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000012
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Alentejo Litoral Sistema de Aprendizagem 245.529 FSE 208.699

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000054
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Portalegre Cursos de Educação Formação de Adultos 691.992 FSE 588.193

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000043
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Aveiro Cursos de Educação Formação de Adultos 1.900.000 FSE 1.615.000

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000034
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Santarém Sistema de Aprendizagem 752.397 FSE 639.537

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000024
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Vila Real Sistema de Aprendizagem 441.124 FSE 374.955

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000062
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Vila Real Cursos de Educação Formação de Adultos 3.933.542 FSE 3.343.511

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000028
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Norte Sistema de Aprendizagem 12.035.337 FSE 10.230.036

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000051
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Castelo Branco Cursos de Educação Formação de Adultos 1.285.728 FSE 1.092.869

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000058
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Évora Cursos de Educação Formação de Adultos 1.684.952 FSE 1.432.209

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000044
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Pinhal Interior Norte Cursos de Educação Formação de Adultos 571.634 FSE 485.889

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000035
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Santarém Sistema de Aprendizagem 293.175 FSE 249.199

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000042
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENFIM Centro de Formação 
Profissional da Indústria Metalúrgica 
e Metalomecânica Cursos de Educação Formação de Adultos 1.326.762 FSE 1.127.748

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-03-5470-FSE-000029
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Norte Sistema de Aprendizagem 5.023.942 FSE 4.270.351

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000021
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Braga Sistema de Aprendizagem 457.307 FSE 388.711

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000027
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Porto Sistema de Aprendizagem 735.379 FSE 625.073

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000048
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Beja Cursos de Educação Formação de Adultos 962.484 FSE 818.112

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000060
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Viana do Castelo Cursos de Educação Formação de Adultos 5.085.311 FSE 4.322.514

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000030
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Norte Sistema de Aprendizagem 7.075.636 FSE 6.014.291

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000039
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Alto Trás-os-Montes Sistema de Aprendizagem 392.038 FSE 333.232

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000040
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Viana do Castelo Sistema de Aprendizagem 571.974 FSE 486.178

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000022
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Bragança Sistema de Aprendizagem 404.688 FSE 343.985

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000032
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Norte Sistema de Aprendizagem 9.227.270 FSE 7.843.179

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000017
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Centro Sistema de Aprendizagem 2.053.172 FSE 1.745.196

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000015
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Centro Sistema de Aprendizagem 1.901.761 FSE 1.616.497

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000016
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Centro Sistema de Aprendizagem 2.082.639 FSE 1.770.243

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000014
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Centro Sistema de Aprendizagem 2.061.937 FSE 1.752.646

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000018
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Centro Sistema de Aprendizagem 1.251.555 FSE 1.063.822

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000019
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Centro Sistema de Aprendizagem 1.219.406 FSE 1.036.495

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000020
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Delegação 
Regional do Centro Sistema de Aprendizagem 1.508.933 FSE 1.282.593

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000049
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Beja Cursos de Educação Formação de Adultos 134.571 FSE 114.386

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000055
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Coimbra Cursos de Educação Formação de Adultos 1.611.679 FSE 1.369.927

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000056
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Alentejo Litoral Cursos de Educação Formação de Adultos 1.436.578 FSE 1.221.092

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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POCH-03-5470-FSE-000037
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENFIM Centro de Formação 
Profissional da Indústria Metalúrgica 
e Metalomecânica Sistema de Aprendizagem 1.283.517 FSE 1.090.989

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000041
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CENFIM Centro de Formação 
Profissional da Indústria Metalúrgica 
e Metalomecânica Cursos de Educação Formação de Adultos 2.064.404 FSE 1.754.743

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000063
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Braga Cursos de Educação Formação de Adultos 2.858.768 FSE 2.429.952

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000064
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Santarém Cursos de Educação Formação de Adultos 660.335 FSE 561.284

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000052
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional do 
Médio Tejo Cursos de Educação Formação de Adultos 1.081.936 FSE 919.645

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000061
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Viseu Cursos de Educação Formação de Adultos 1.879.070 FSE 1.597.209

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000065
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Santarém Cursos de Educação Formação de Adultos 663.348 FSE 563.846

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000053
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Leiria Cursos de Educação Formação de Adultos 1.529.791 FSE 1.300.322

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000050
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional da 
Guarda Cursos de Educação Formação de Adultos 828.290 FSE 704.047

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000046
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. - Centro de 
Emprego e Formação Profissional de 
Bragança Cursos de Educação Formação de Adultos 519.691 FSE 441.737

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000068
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CINEL - CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
ELECTRÓNICA, ENERGIA, 
TELECOMUNICAÇÕES E Cursos de Educação Formação de Adultos 534.087 FSE 453.974

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            

POCH-03-5470-FSE-000069
Programa Operacional do Capital 
Humano 03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

CEARTE - Centro de Formação 
Profissional do Artesanato Cursos de Educação Formação de Adultos 492.411 FSE 418.549

10 - Investir na educação, na formação e na formação profiss            
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02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

01 -  A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às 
alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos 
ecossistemas;
05 -  A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 
urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 
industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a 
reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de 

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
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04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

01 - AT

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
05 -  A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 
urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 
industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a 
reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de 
05 -  A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 
urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 
industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a 
reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de 

01 - AT

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
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02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
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04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
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02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;
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02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

01 -  A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às 
alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos 
ecossistemas;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

01 - AT
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do 
património natural e cultural;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 412

Prioridade de Investimento | Investment Priority

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 414

Prioridade de Investimento | Investment Priority

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
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02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

05 - Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 - AT           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

01 - AT

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
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07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 440

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 463

Prioridade de Investimento | Investment Priority

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
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03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 485

Prioridade de Investimento | Investment Priority

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

03 - RUP

03 - RUP
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 515

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

05 - Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP

03 -  A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do 
património natural e cultural;

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 536

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 537

Prioridade de Investimento | Investment Priority

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 - RUP

03 - RUP
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

05 - Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP
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03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 546

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 - RUP

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - RUP
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 559

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

05 - Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
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04 -  A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e 
promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente 
através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 -  Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 
investimento identificadas pelos Estados- -Membros que vão além 
desses requisitos;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os 
requisitos do acervo ambiental da União e atender às 
necessidades de investimento identificadas pelos Estados-
Membros que vão além desses requisitos;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 573

Prioridade de Investimento | Investment Priority

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 576

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 578

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 579

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 585

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 604

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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01 -  Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os 
requisitos do acervo ambiental da União e atender às 
necessidades de investimento identificadas pelos Estados-
Membros que vão além desses requisitos;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 -  A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os 
nós multimodais;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 629

Prioridade de Investimento | Investment Priority

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 630

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 656

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 669

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 677

Prioridade de Investimento | Investment Priority

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

01 -  A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às 
alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos 
ecossistemas;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 688

Prioridade de Investimento | Investment Priority

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;
01 -  Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os 
requisitos do acervo ambiental da União e atender às 
necessidades de investimento identificadas pelos Estados-
Membros que vão além desses requisitos;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 -  A promoção de investimentos para fazer face a riscos 
específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

01 - AT

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

01 - AT

01 - AT

01 - AT

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT

01 - AT
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

01 - AT
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

01 - AT           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha 
e a saúde em linha.
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

01 - AT           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas.            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 
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02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

           
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no 
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência            
e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 
excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 - RUP
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
07 - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a 
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão 
social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
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03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
05 -  A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 
todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

02 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização.

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

03 -  A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 721

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 726

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
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01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
01 -  A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando  o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
viveiros de empresas. 

04 -  A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem 
em mercados regionais, nacionais e internacionais e de 
empreenderem processos de inovação;
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 731

Prioridade de Investimento | Investment Priority

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
09 -  A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego 
através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte 
integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, 
incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e 

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
09 -  A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego 
através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte 
integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, 
incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e 

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
09 -  A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego 
através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte 
integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, 
incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e 

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

99 - Não aplicável
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99 - Não aplicável

99 - Não aplicável

01 - AT
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência 
das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, 
regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem;
01 - Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as 
pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através de iniciativas 
locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores;

03 - Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e 
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias 
empresas inovadoras;

03 - Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e 
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias 
empresas inovadoras;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
01 - Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as 
pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através de iniciativas 
locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores;
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01 - Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as 
pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através de iniciativas 
locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores;
01 - Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as 
pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através de iniciativas 
locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores;
07 -  Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente 
através da criação de serviços de emprego públicos e privados e 
da melhoria da adequação às necessidades do mercado de 
trabalho, incluindo medidas destinadas a aumentar a mobilidade 
07 -  Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente 
através da criação de serviços de emprego públicos e privados e 
da melhoria da adequação às necessidades do mercado de 
trabalho, incluindo medidas destinadas a aumentar a mobilidade 
07 -  Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente 
através da criação de serviços de emprego públicos e privados e 
da melhoria da adequação às necessidades do mercado de 
trabalho, incluindo medidas destinadas a aumentar a mobilidade 
07 -  Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente 
através da criação de serviços de emprego públicos e privados e 
da melhoria da adequação às necessidades do mercado de 
trabalho, incluindo medidas destinadas a aumentar a mobilidade 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
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02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 
02 - Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão 
social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive 

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;
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01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;
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01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;
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01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;
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01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;
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01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;
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01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

01 - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 
empregabilidade;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;
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04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;
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04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;
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04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;
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04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

04 - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

01 - AT

01 - AT
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
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01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
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01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e 
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, particularmente para os grupos 
desfavorecidos;
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e 
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, particularmente para os grupos 
desfavorecidos;
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e 
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, particularmente para os grupos 
desfavorecidos;
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01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e 
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, particularmente para os grupos 
desfavorecidos;
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e 
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, particularmente para os grupos 
desfavorecidos;
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e 
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, particularmente para os grupos 
desfavorecidos;
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 



                    

Lista de Operações | List of Approved Operations

Página | 788

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
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04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 
promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e 
secundário de boa qualidade, incluindo percursos de 
aprendizagem formais, não formais e informais para a 
04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados 
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação 
para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação 
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos 
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e 
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, particularmente para os grupos 
desfavorecidos;
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
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