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Gabinete de Projectos do Instituto 

Politécnico de Beja – GP IPBeja 

“Medida 4.1 - Cooperação para a Inovação” 

 

Cooperação para a Inovação (Apoio à Inovação na Agricultura, Agroindústria e 

Floresta) 

“ (…) O PRODER reabriu a 30 de outubro o apoio à inovação na agricultura, agroindústria e 
floresta, a Medida 4.1., permitindo assim a concretização de projetos de desenvolvimento 
experimental na busca de novos produtos, processos e tecnologias, estreitando parcerias 
entre as universidades, escolas e centros tecnológicos e as empresas agrícolas, 
agroindustriais e florestais. 

Os apoios a conceder respeitam às seguintes tipologias de investimentos: 
• Despesas decorrentes da realização de operações preparatórias, tais como 
desenvolvimento e testes relativos à conceção do produto, ao produto, ao processo 
ou a tecnologia;  
• Investimentos materiais e ou imateriais relacionados com a cooperação antes da 
utilização dos produtos, processos e tecnologias recentemente desenvolvidos para 
fins comerciais;  

• Demonstração e divulgação de resultados. 

Prazo para apresentação dos pedidos de apoio: tem início no dia 30 de Outubro de 2012, 
data a partir da qual decorre em período continuo. 

Um beneficiário pode apresentar mais que um pedido de apoio desde que o produto, 
processo ou tecnologia objeto da inovação seja distinto. 

Não serão admissíveis - sendo de imediato anuladas - candidaturas que tenham por objeto 
investimentos que foram alvo de decisões de aprovação nos concursos anteriores. 

Autoridade de Gestão do PRODER irá promover sessões de divulgação com o seguinte 
calendário (http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=357&eid=3225&bl=1&page=1): 

  20 de novembro de 2012 - Vila Real  
  28 de novembro de 2012 - Évora  
  30 de novembro de 2012 - Grande Lisboa  

Para participar só precisa de nos enviar o seu nome, número de contacto, identificando a 
sessão onde pretende estar presente, para proder@gpp.pt, até ao dia 12 de novembro. 

O acesso ao formulário, aviso de abertura, regulamento e outras informações, poderão ser 

consultados no sítio a seguir indicado: 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=844 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=357&eid=3225&bl=1&page=1
mailto:proder@gpp.pt
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=844

