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1.

Pedido de Acreditação de Entidades para a Prestação de Serviços no âmbito dos Projetos
Simplificados – Vales

A submissão de candidaturas é efetuada em regime contínuo (Data de início: 7 de Maio 2015 Data
de encerramento: regime contínuo)
A - Objetivos:
a) Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) – serviços de consultoria em atividades
de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como serviços de transferência de tecnologia;
b) Empreendedorismo – serviços de consultoria associados ao arranque das empresas,
relacionados com a elaboração de planos de negócios e na área da economia digital;
c) Internacionalização - serviços de consultoria na área de prospeção de mercado;
B - Natureza das entidades
São admitidas as entidades não empresariais do sistema de I&I, bem como outras entidades de
natureza pública ou privada, com e sem fins lucrativos.
C - Processo de acreditação
A acreditação do prestador de serviços no âmbito de uma tipologia de instrumento simplificado
habilita-o a poder prestar serviços nessa área e a integrar uma bolsa de entidades acreditadas.
D - Alguns requisitos para a acreditação:
a) Desenvolva uma atividade económica compatível com as áreas enunciadas no ponto A para as
quais se solicita a acreditação;
b) Declare ter competências próprias;
c) Declare não recorrer à subcontratação para prestar esses serviços;
d) Declare que não prestará serviços a entidades nas quais tenha relacionamentos societários
(participe ou seja participada) ou participação comum em órgãos sociais (na entidade acreditada ou
na empresa onde serão prestados os serviços).
Links úteis: AVISO SI-99-2015-12 https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturasabertas
2. SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS APRESENTA O
SEU PROGRMA EM S. BRÁS DE ALPORTEL
O Cine-Teatro de S. Brás de Alportel vai receber, no dia 25 de maio, pelas 14h:30, uma sessão de
esclarecimento do PO Sustentabilidade e Eficiência no uso dos Recursos (PO SEUR), que conta
com a participação da Gestora do PO SEUR, Helena Azevedo.
A sessão visa elucidar potenciais beneficiários acerca de objetivos estratégicos, regulamentos,
avisos de concursos e incentivos disponíveis no âmbito do PO SEUR, com aplicação direta no
território do Algarve.
O evento tem a duração de uma tarde e contempla as boas vindas a cargo do presidente da Câmara
Municipal de S. Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, a intervenção do presidente da Comissão
Diretiva do Programa Operacional do Algarve (CRESC ALGARVE 2020), David Santos, ao que se
segue a intervenção de fundo pela presidente da Comissão Diretiva do PO SEUR, Helena Azevedo.
No final haverá um período de debate e de esclarecimento sobre a apresentação de candidaturas ao

Portugal 2020.
Esta iniciativa ocorre no âmbito da divulgação do conjunto de Fundos Comunitários, com
capacidade de intervenção na Região do Algarve e junto das suas entidades e empresas. Em breve
será divulgado o calendário com as próximas sessões de esclarecimento temáticas integradas no
Road Show do CRESC ALGARVE 2020, sobre os Fundos Europeus disponíveis para a região no
período de 2014 – 2020. As inscrições estão disponíveis em www.algarve.portugal2020.pt

