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“SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)  

PROGRAMA ESTRATÉGICO +E+I  

PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E REFORÇO DE COMPETÊNCIAS INTERNAS DE I&DT  

NÚCLEOS DE I&DT” 

 

 

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS Nº 9 / SI / 2012 

 

“ (…) Os projectos candidatos ao presente Aviso, inseridos na tipologia “Capacitação e 

Reforço de Competências Internas de I&DT”, têm como objetivo a promoção do up-grade 

das empresas de pequena ou média dimensão (PME) para patamares mais elevados de 

desenvolvimento tecnológico e de inovação, através da criação e consolidação de unidades 

estruturadas com características de permanência e dedicadas exclusivamente a atividades 

de I&DT, dotando-as das competências humanas e materiais próprias indispensáveis à sua 

intervenção (…)” 

 

A participação de uma IES nesta tipologia não é direta. Quando muito será 

indireta. Quem promove esta iniciativa são Empresas, não IES. Contudo as 

empresas poderão subcontratar parcialmente serviços de I&D a IES, por 

exemplo. 

 

Tenha-se em conta que: 

Veja-se o n.º 3 do artigo 10º, Portaria n.º 1102/2010, de 25 de Outubro, onde é referido 

que “(…) os projetos de núcleos de I&DT devem…, verificar as seguintes condições: 

a) O núcleo a apoiar deve estar integrado na política de inovação da empresa e 

apresentar um plano de atividades de I&DT para execução num horizonte de três 

anos; 
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b) O núcleo a apoiar deve possuir até à data de conclusão do projeto um sistema 

de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação certificado segundo a NP 

4457:2007 (…)” Para se perceber melhor o que é a certificação NP 4457, por favor, 

verifique-se http://www.ipq.pt/custompage.aspx?pagid=4050.  

 
 

Prazo para a Apresentação de Candidaturas (até final do QREN) e datas limite para 
Comunicação da Decisão aos Promotores: 

  

Início Receção de 
Candidaturas 

Fim Receção de 
Candidaturas 

Comunicação da 
Decisão ao 
Promotor 

Fase I 12-Out-12 15-Nov-12 11-Fev-13 

Fase II 16-Nov-12 12-Mar-13 07-Jun-13 

Fase III 13-Mar-13 30-Ago-13 22-Nov-13 

O aviso de abertura e a outras informações relevantes poderão ser consultados no sítio a 

seguir indicado: 

 

http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-

abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-

09si2012--iedt-nucleos-de-iedt?fromlist=1 

 

http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2012/Concursos_Avisos/2

0121012_AAC_09_SI_IDT_Nucleos.pdf 
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