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PARECER
 
 

Candidatura
 

Autoridade de Gestão PO CI Organismo Intermédio ANI
 

Aviso 04/SIAC/2021 - SIAC (Transf. Conhecimento Científico e Tecnológico)
 

Projeto 181321 Data de Candidatura 2021-09-30
 

Beneficiário 600028348 INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
 

Distrito Portalegre Concelho Portalegre
 

CAE 85420 Ensino superior
  
 
 

Parecer
 

Elegível
 

Fundamentação
 

O projeto TranCo TEC tem como objetivo potenciar a valorização dos resultados de I&D e reforçar a transferência
de conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial, do consórcio formado por quatro Institutos
Politécnicos (IP), IPPortalegre, IPSetúbal, IPTomar e IPSantarém.  As atividades de transferência de conhecimento
científico e tecnológico visam essencialmente as empresas existentes no mercado dos setores Agroalimentar,
Energia, Água e Ambiente, mas também a criação de spin-offs nestes setores de atividade.

Relativamente ao promotor Instituto Politécnico de Setúbal:
O promotor tem sede em Edifício Sede, Campus do IPS, 2910-761 Setúbal, e não indica outros contactos para
efeitos do projeto diferentes da sede.
Na candidatura é referido que o IPSetúbal "tem atividade letiva em CTeSP em duas localizações no Alentejo (Sines,
desde 2015) e Grândola (desde 2019). Esta atividade de lecionação, financiada pelo PORAlentejo, apesar de não
estar associada a um espaço físico próprio do IPS no Alentejo, origina a contratação de docentes diretamente
nestas regiões e a deslocalização de outros, com atividade principal, quer em Setúbal, quer no Barreiro.”
Determina o AAC 04/SIAC/2021, na alínea d) do Ponto 5, que se considera condição específica de acesso o
projeto ser promovido por Beneficiários localizados nas regiões menos desenvolvidas NUTS II (Norte, Centro e
Alentejo), sendo que a realização física das ações e investimentos integrantes do projeto deve ter lugar nas regiões
em causa, admitindo-se, no entanto, a realização de ações fora das mesmas, incluindo o estrangeiro, desde que
essas ações comprovadamente beneficiem a economia das regiões menos desenvolvidas NUTS II. No caso do
estabelecimento, a partir do qual se desenvolve o projeto, não corresponder à sede do beneficiário, deverão ser
comprovados os recursos aí existentes, respetiva atividade desenvolvida e sua diferenciação relativamente às
atividades desenvolvidas no(s) outro(s) estabelecimento(s) da entidade, incluindo a apresentação de título que
legitime a instalação no local e do extrato da declaração de remunerações entregue à segurança social, do mês
anterior ao da candidatura, que comprove o número de colaboradores a afetar ao projeto.
Face à localização do promotor na NUTS II de Lisboa e a não ter sido comprovada a existência de estabelecimento
numa das NUTS II elegíveis para financiamento, o promotor Instituto Politécnico de Setúbal foi considerado não
elegível.

Os restantes promotores estão localizados nas regiões NUTS II menos desenvolvidas (Norte, Centro e Alentejo)
previstas no Aviso 04/SIAC/2021.

A candidatura enquadra-se no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas. Foram confirmadas as condições
específicas de acesso previstas no Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 04/SIAC/2021, de 30 de junho
de 2021 (Transferência do conhecimento científico e tecnológico), republicado a 30 de setembro de 2021, e os
critérios de elegibilidade quer dos beneficiários quer do projeto, expressos no Regulamento Geral dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimentos (FEEI) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro, e na
Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro (RECI).

P3DR0

P3DR0
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O apuramento do Mérito do projeto foi validado pela equipa de avaliação, que procedeu à pontuação e
hierarquização das candidaturas, de acordo com o referencial de análise do mérito do projeto do Aviso n.º 04/
SIAC/2021.

Da apreciação realizada, conclui-se que a candidatura reúne os requisitos previstos no Aviso de Abertura para ser
selecionada para hierarquização, tendo obtido uma pontuação de Mérito de Projeto de 3,67

  
 
 

Mérito do Projeto Investimento e Incentivo
  

A 3,60 Investimento 985.610,64
 

B 3,77 Elegível 736.171,66
 

Incentivo Não Reembolsável 625.745,92
 

Mérito 3,67 Data de Início 2021-11-01
 

Data de Fim 2023-06-30
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PARECER
 
 
Fatores Relevantes da Análise da Candidatura

 
Fundamentação:

 

OBSERVAÇÕES
- No contexto das Atividades 3 e 8, e no que se refere à “identificação de empresas pioneiras para iniciar
novos projetos demonstradores de tecnologia a nível regional” os promotores devem garantir que as empresas
demonstradoras apenas se podem constituir como PMEs, sendo que tem de ser assegurada a ampla divulgação e
acesso universal e aberto a todas as PMEs interessadas, bem como aos procedimentos de seleção das empresas
para esta ação, atendendo a que as ações coletivas visam potenciar a criação ou melhoria das condições envolventes,
que não sejam passíveis de apropriação privada nem confiram vantagem a uma empresa específica ou a um grupo
restrito de empresas.
Acresce que, caso a(s) tecnologia(s) a demonstrar seja(m) instalada(s) para demonstração nessas empresas, não
poderá resultar daí um benefício direto para as mesmas, servindo esses projetos para a criação de um bem público
(relatório ou outro) que, não identificando as empresas em causa, permita transmitir às restantes PMEs os resultados
da aplicação dessa(s) tecnologia(s), com divulgação ampla desses resultados.
Terminado o projeto, as tecnologias para realização dos projetos-piloto não ficam nas empresas, ou, ficando, há
acesso universal às mesmas por parte das PMEs interessadas.

- Na Atividade 9, e no que se refere às missões internacionais e às visitas a feiras tecnológicas, os promotores devem
assegurar que dessas participações resulta a criação de um bem público (relatório ou outro) que permita transmitir
às empresas PMEs nacionais os resultados da participação nessas ações.

- No contexto da Atividade 12, os promotores devem garantir que as empresas “pré-selecionas” para as visitas
bilaterais se constituam como PMEs, sendo que tem de ser assegurada a ampla divulgação e acesso universal e
aberto a todas as PMEs interessadas, bem como aos procedimentos de seleção das empresas para esta ação,
atendendo a que as ações coletivas visam potenciar a criação ou melhoria das condições envolventes, que não
sejam passíveis de apropriação.

CAE DO PROJETO (Atividades Económicas de Impacto do Projeto)
- Conforme indicado na candidatura, o projeto apresenta um foco nos setores agroalimentar, energia e água e
ambiente. Não sendo possível aferir as 4 CAE principais onde o projeto terá impacto, optou-se por corrigir a tabela
das CAE de impacto do projeto para as CAE  02400, 10893, 35113 e 63110 por forma a melhor refletir as atividades
económicas de impacto do projeto.

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE:
- Atendendo ao disposto na alínea o) do art.º 137º do RECI, são consideradas despesas não elegíveis custos com
recursos humanos que integram os órgãos sociais dos beneficiários. Assim, a despesa com Luis Carlos Loures,
Presidente do IPP, foi retirada.

OUTPUTS DO PROJETO (Resultados das atividades):
- Atividade 1:
Os outputs “Metodologia de mapeamento permanente das regiões” e “Metodologia de matching tecnológico”, não
foram considerados por se considerar que configuram documentos internos que servirão de base à disponibilização
do Relatório de diagnóstico, não dispensando, no entanto, a sua apresentação junto do Organismo Intermédio, da
Autoridade de Gestão e de instâncias de controlo e auditoria do Programa.

- Actividade 2:
O output “Marca coletiva registada” foi retirado por não configurar um resultado da atividade.

- Atividade 3:
Os outputs “Estratégia para implementação de ações de matching a partir de 2022” e “Identificação do potencial de
intervenção para projetos piloto demonstradores” não foram considerados por configurarem documentos internos
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que servirão de base à disponibilização do Diagnóstico tecnológico setorial, não dispensando, no entanto, a sua
apresentação junto do Organismo Intermédio, da Autoridade de Gestão e de instâncias de controlo e auditoria do
Programa.

- Atividade 4:
Atendendo à descrição da atividade, foram acrescentados os resultados “Newsletter mensal” e “E-Book sobre casos
de sucesso”.

- Atividade 9:
Os outputs “Missões internacionais” e “Visitas a feiras tecnológicas” foram alterados para “Relatórios públicos das
missões internacionais” e “Relatórios públicos das visitas a feiras tecnológicas”.

CONTRIBUTO PARA INDICADORES DO PO
Na sequência dos esclarecimentos do promotor, foi inserido o valor do indicador “Aumento do número de empresas
em cooperação/colaboração com o centro e interface tecnológico durante o projeto (%)” e foi corrigido o valor das
metas a atingir no indicador “Novos projetos de colaboração com empresas dinamizados pelo centro e interface
tecnológico, iniciados ou concretizados durante o projeto (%)”, uma vez que o valor introduzido não estava em
percentagem.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO:
Atendendo à não elegibilidade do promotor IPSetúbal, foi retirada a localização do projeto nos concelhos de Sines
e Grândola.
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CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE
 
 

Avaliação Verificação
Ponto 3 do aviso Enquadrar-se numa ou mais tipologias de operações Cumpre Verificado

Ponto 2 do aviso Ser uma entidade beneficiária prevista no aviso Cumpre Verificado

alínea a) ponto
5 do aviso

Contribuir para os objetivos e prioridades enunciadas no Aviso Cumpre Verificado

alínea b) ponto
5 do aviso

A candidatura é sustentada por um plano de ação devidamente
fundamentado, assente num diagnóstico objetivo da realidade a
intervencionar, na pertinência das respostas preconizadas e na coerência da
estratégia a prosseguir para o alcance dos objetivos definidos

Cumpre Verificado

alínea c) ponto
5 do aviso

Demostrar inequivocamente a não sobreposição de atividades, ações,
eventos e/ou investimentos com outros projetos (de qualquer AAC no âmbito
do PORTUGAL 2020, em execução ou em fase de candidatura), bem como
com os projetos aprovados no AAC N.º 03/SIAC/2016 que não estejam
concluídos à data de submissão da candidatura ao presente AAC

Cumpre Verificado

alínea d) ponto
5 do aviso

Serem promovidos por beneficiários localizados nas regiões menos
desenvolvidas NUT II (Norte, Centro e Alentejo)

Cumpre Verificado

alínea e) ponto
5 do aviso

Não estar orientado para agregados económicos concentrados numa única
região NUTS II

Cumpre Verificado

alínea f) ponto
5. do aviso

Terem duração máxima de 24 meses, sendo o periodo de elegibilidade das
despesas entre 01/07/2021 e 30/06/2023

Cumpre Verificado

alínea g) ponto
5 do aviso

Não terem investimento superior a 1.000.000 € Cumpre Verificado

alínea h) ponto
5 do aviso

Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e
inovação para uma especialização inteligente (RIS3 Nacional), de acordo
com o estabelecido no Anexo A do AAC

Cumpre Verificado

Ponto 9 do aviso Apresentar apenas uma candidatura ao presente aviso Cumpre Verificado
 
 
 
Observações: 

Serem promovidos por beneficiários localizados nas regiões menos desenvolvidas NUT II (Norte, Centro e Alentejo):

O promotor Instituto Politécnico de Setúbal tem sede em Edifício Sede, Campus do IPS, 2910-761 Setúbal, e não
indica outros contactos para efeitos do projeto diferentes da sede.

Na candidatura é referido que o IPSetúbal "tem atividade letiva em CTeSP em duas localizações no Alentejo (Sines,
desde 2015) e Grândola (desde 2019). Esta atividade de lecionação, financiada pelo PORAlentejo, apesar de não
estar associada a um espaço físico próprio do IPS no Alentejo, origina a contratação de docentes diretamente nestas
regiões e a deslocalização de outros, com atividade principal, quer em Setúbal, quer no Barreiro.”

Determina o AAC 04/SIAC/2021, na alínea d) do Ponto 5, que se considera condição específica de acesso o projeto
ser promovido por Beneficiários localizados nas regiões menos desenvolvidas NUTS II (Norte, Centro e Alentejo),
sendo que a realização física das ações e investimentos integrantes do projeto deve ter lugar nas regiões em causa,
admitindo-se, no entanto, a realização de ações fora das mesmas, incluindo o estrangeiro, desde que essas ações
comprovadamente beneficiem a economia das regiões menos desenvolvidas NUTS II. No caso do estabelecimento, a
partir do qual se desenvolve o projeto, não corresponder à sede do beneficiário, deverão ser comprovados os recursos
aí existentes, respetiva atividade desenvolvida e sua diferenciação relativamente às atividades desenvolvidas no(s)
outro(s) estabelecimento(s) da entidade, incluindo a apresentação de título que legitime a instalação no local e
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do extrato da declaração de remunerações entregue à segurança social, do mês anterior ao da candidatura, que
comprove o número de colaboradores a afetar ao projeto.

Face à localização do promotor na NUTS II de Lisboa e a não ter sido comprovada a existência de estabelecimento
numa das NUTS II elegíveis para financiamento, o promotor Instituto Politécnico de Setúbal foi considerado não
elegível.
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 

Avaliação Verificação
alínea a) do
artº 13º do

DL 159/2014
Estar legalmente constituído Cumpre Verificado

alínea b) do
artº 13º do

DL 159/2014

Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente,
a administração fiscal e a segurança social

Cumpre Verificado

alínea c) do
artº 13º do

DL 159/2014

Poder legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo PO
e pela tipologia das operações e investimentos a que se candidata

Cumpre Verificado

alínea d) do
artº 13º do

DL 159/2014

Possuir, ou poder assegurar até à aprovação da candidatura, os meios
técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao
desenvolvimento da operação

Cumpre Verificado

alínea e) do
artº 13º do

DL 159/2014

Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos
financiamentos dos FEEI

Cumpre Verificado

alínea f) do
artº 13º do DL

159/2014 e
alínea b) do

nº1 do artº131º
do RECI

Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada, através de
situação líquida positiva com referência ao ano anterior ao da apresentação
da candidatura

Cumpre Verificado

alínea g) do
artº 13º do

DL 159/2014

Não ter apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja
a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de
financiamento tenha sido favorável, exceto nas situações em que tenham
sido apresentada desistência

Cumpre Verificado

alínea i) do
artº 13º do

DL 159/2014

Não deter nem ter detido capital numa percentagem superior a 50%, por
si ou pelo seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus
ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, bem como por aquele que
consigo viva em condições análogas às dos cônjuges, em empresa que não
tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma
operação apoiada por fundos europeus

Cumpre Verificado

alínea a) do
nº1 do artº131º

do RECI
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável Cumpre A Verificar

alínea c) do
nº1 do artº131º

do RECI

Ter como missão atividades em áreas diretamente relacionadas com o
projeto a realizar

Cumpre Verificado

alínea d) do
nº1 do artº131º

do RECI

Possuir vocação e experiência suficientes para a prossecução dos objetivos
e atividades do projeto, através da demonstração da existência de recursos
humanos qualificados e estrutura organizacional adequada

Cumpre Verificado
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO

alínea e) do
nº1 do artº131º

do RECI

Estar localizado, através da sede ou de estabelecimento com atividade
regular e efetiva, na região objeto de apoio definida no aviso para
apresentação de candidatura e desenvolver a partir daí a gestão e
implementação do projeto

Cumpre Verificado

alínea f) do
nº1 do artº131º

do RECI

Se for uma entidade não empresarial do sistema de I&I deve assegurar que
o apoio concedido não se enquadra no regime de auxílios de Estado, nos
termos previstos no enquadramento dos auxílios estatais à investigação,
desenvolvimento e inovação (214/C 198/01) relativamente ao financiamento
público de atividades não económicas

Não
Aplicável

Verificado

 
 
Observações: 
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROJETO
 

Avaliação Verificação
alínea a) do

nº1 do artº132º
do RECI

Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, no caso
de projetos integrados na área de redes e outras formas de parceria e
cooperação

Não
Aplicável

Verificado

alínea b) do
nº1 do artº132º

do RECI

Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento da
parcela de investimento total não coberta pelo financiamento público

Cumpre Verificado

alínea c) do
nº1 do artº132º

do RECI

Evidenciar uma natureza coletiva, abrangente e não discriminatória que
possa responder a riscos e oportunidades comuns de um conjunto alargado
de empresas e que, acompanhados de uma ampla divulgação, se traduza
na disponibilização livre e universal de todos os seus resultados sem
benefício particular para qualquer entidade

Cumpre Verificado

alínea d) do
nº1 do artº132º

do RECI

Demonstrar o efeito de incentivo, no caso dos projetos integrados na área
de redes e outras formas de parceria e cooperação

Não
Aplicável

Verificado

alínea f) do
nº1 do artº132º

do RECI

No caso de projetos do turismo, estar alinhado com as respetivas
estratégias nacional e regionais para o setor

Não
Aplicável

Verificado

alínea g) do
nº1 do artº132º

do RECI
Ter uma duração máxima de execução de 24 meses Cumpre Verificado

alínea h) do
nº1 do artº132º

do RECI

Iniciar a execução do projeto no prazo máximo de 3 meses, após a
comunicação da decisão de financiamento

Cumpre Verificado

alínea i) do nº1
do artº132º

do RECI

Assegurar que o projeto se desenvolve na(s) região(ões) definida(s) no
aviso para apresentação de candidaturas

Cumpre Verificado

alínea j) do nº1
do artº132º

do RECI

Demonstrar, quando integrar ações de formação, que o projeto formativo
se revela coerente e consonante com os objetivos do projeto, cumpre os
normativos estabelecidos no âmbito dos apoios à formação profissional e
não inclui ações de formação obrigatórias para cumprir as normas nacionais
em matéria de formação

Não
Aplicável

Verificado

alínea k) do
nº1 do artº132º

do RECI

Não se constituir como passível de enquadramento nas regras de auxílios
estatais, à exceção dos apoios concedidos na tipologia redes e outras
formas de parceria e cooperação

Não
Aplicável

Verificado

alínea a) do
nº2 do artº132º

do RECI
Identificar o beneficiário líder (copromoção) Cumpre Verificado

alínea b) do
nº2 do artº132º

do RECI
Apresentar protocolo de cooperação (copromoção) Cumpre Verificado

Ponto 8 do aviso Obter uma pontuação final de MP igual ou superior a 3,00 Cumpre Verificado

Ponto 8 do aviso
Obter pontuações mínimas de 3,00 pontos no Critério A e 3,00 pontos no
Critério B

Cumpre Verificado
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Observações: 
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ANÁLISE
 
 

Características Gerais do Projeto
  

Âmbito de actuação Copromoção Nº de Co-Promotores 3
 

Modalidade Projeto público Ano Pré-Projeto 2020
 

Ano Pós-Projeto 2024
 
 
 

Calendarização
  

Data de início do projeto 2021-11-01 Ano Nº de Meses
 

Data de fim do projeto 2023-06-30 2021 2,00
2022 12,00

Nº de Meses 20,00 2023 6,00
2024  

Data da primeira despesa 2021 2025  
 

Data da última despesa 2023
 
 
 

Regiões de Impacto do Projeto
  

NUTS II % de Imputação
 

Norte  
 

Centro 25,00
 

Alentejo 75,00
 

TOTAL 100,00
 
 
 

Incentivo
  

Globais (c/ formação) Formação
 

Investimento 985.610,64  
 

Elegível 985.610,64  
 

Elegível corrigido (Pessoal Técnico) 736.171,66  
 

Incentivo 625.745,92 85,00   
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INCENTIVO GLOBAL POR ENTIDADE

 
 

Taxa de Incentivo 85,00
 

Entidade Designação da Entidade Privado/ Público Taxa
Investimento

Elegível
Elegível Corrigido Incentivo Taxa Real

 
1 INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE Público 85,00 251.169,44 249.249,23 211.861,85 85,00
2 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL Público 85,00 247.518,77    
3 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR Público 85,00 245.005,20 245.005,20 208.254,42 85,00
4 INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM Público 85,00 241.917,23 241.917,23 205.629,65 85,00

 
TOTAL 985.610,64 736.171,66 625.745,92 85,00
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CONDICIONANTES
 
 

Código Designação Âmbito
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 

Outras Condicionantes (uma por linha)
 

Código Descrição Âmbito
 
     
     
     
     
     
     
 



 

04/SIAC/2021 - SIAC (Transf. Conhecimento Científico e Tecnológico) Página 14 de 78
Projeto: 181321 :: INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS
 
 

Código Designação
 

110 Identificar todos os elementos da equipa técnica do projeto
 
 
 

Outras Obrigações Específicas (uma por linha)
 

Código Descrição
 

901
Todas as ações presenciais devem ser documentadas, com um relatório da ação/evento, ou um registo de vídeo, e,
sempre que aplicável, com acesso controlado por folhas de presença.

902
Durante a execução do projeto as entidades deverão acautelar eventuais sobreposições da equipa técnica imputada
ao projeto, com outros projetos aprovados ou que venham a ser aprovados e que apresentam o mesmo período de
execução

903

Nos termos do disposto na alínea h) do artigo 144.º do RECI, constitui Obrigação do Beneficiário assegurar a
disponibilização livre, universal e gratuita da informação e dos produtos desenvolvidos no âmbito dos projetos, e em
condições de utilização, por um período mínimo de três anos após a conclusão do projeto, pelo que serão excluídos do
financiamento todos os produtos e materiais que se venha a verificar não respeitarem essa Obrigação, nomeadamente
sempre que tenham associado fees de adesão, preço de venda ou qualquer outra forma de oneração.

904
Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico de Santarém e Instituto Politécnico de Tomar: O promotor deve
garantir que, no decorrer do projeto, os montantes da comparticipação privada de financiamento são efetivamente
inscritos nos orçamentos anuais.

905

No contexto das Atividades 3 e 8, e no que se refere à “identificação de empresas pioneiras para iniciar novos projetos
demonstradores de tecnologia a nível regional” os promotores devem garantir que as empresas demonstradoras
apenas se podem constituir como PMEs, sendo que tem de ser assegurada a ampla divulgação e acesso universal
e aberto a todas as PMEs interessadas, bem como aos procedimentos de seleção das empresas para esta ação,
atendendo a que as ações coletivas visam potenciar a criação ou melhoria das condições envolventes, que não
sejam passíveis de apropriação privada nem confiram vantagem a uma empresa específica ou a um grupo restrito
de empresas. Acresce que, caso a(s) tecnologia(s) a demonstrar seja(m) instalada(s) para demonstração nessas
empresas, não poderá resultar daí um benefício direto para as mesmas, servindo esses projetos para a criação de
um bem público (relatório ou outro) que, não identificando as empresas em causa, permita transmitir às restantes
PMEs os resultados da aplicação dessa(s) tecnologia(s), com divulgação ampla desses resultados. Terminado o
projeto, as tecnologias para realização dos projetos-piloto não ficam nas empresas, ou, ficando, há acesso universal
às mesmas por parte das PMEs interessadas. Na Atividade 9, e no que se refere às missões internacionais e às visitas
a feiras tecnológicas, os promotores devem assegurar que dessas participações resulta a criação de um bem público
(relatório ou outro) que permita transmitir às empresas PMEs nacionais os resultados da participação nessas ações.
No contexto da Atividade 12, os promotores devem garantir que as empresas “pré-selecionas” para as visitas bilaterais
se constituam como PMEs, sendo que tem de ser assegurada a ampla divulgação e acesso universal e aberto a todas
as PMEs interessadas, bem como aos procedimentos de seleção das empresas para esta ação, atendendo a que
as ações coletivas visam potenciar a criação ou melhoria das condições envolventes, que não sejam passíveis de
apropriação.

 



 

04/SIAC/2021 - SIAC (Transf. Conhecimento Científico e Tecnológico) Página 15 de 78
Projeto: 181321 :: INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

MÉRITO DO PROJETO
  

A Qualidade do projeto 3,60

B Impacto na economia 3,77

MP 0,6xA + 0,4xB 3,67

 
Avaliação: Positiva

 
Fundamentação da Avaliação:

O projeto obteve uma pontuação superior a 3 quer no critério de mérito A, relativo à qualidade do projeto, quer no critério de mérito B,
relativo ao impacto do projeto na economia, que se encontra fundamentada nas respetivas páginas de mérito A e B.

Face à pontuação obtida, o projeto tem mérito que lhe permite ser elegível e hierarquizado para efeitos de seleção e atribuição de
apoio financeiro.
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MÉRITO DO PROJETO
  

A Qualidade do projeto 3,60
 
 A1 Coerência e racionalidade do projeto 2,60
 
 A1.1 - Clareza e coerência da estratégia e dos objetivos definidos Médio  
 
 A1.2 - identificação das atividades a desenvolver, sua estruturação e adequação aos objetivos

definidos
Médio

 

 
 A1.3 - Coerência do plano de investimentos com as atividades propostas Fraco  
 
 A1.4 - Adequação dos meios físicos e financeiros envolvidos no projeto Médio  
 
 A1.5 - Adequação da equipa de projeto envolvida na sua execução e avaliação (funcionalmente) Médio  
 
  

O projeto TransCo Tec visa potenciar a valorização dos resultados de I&D e reforçar a transferência de conhecimento
científico e tecnológico para o setor empresarial, através de um consórcio formado por quatro Institutos Politécnicos (IP),
IPPortalegre, IPSetubal, IPTomar e IPSantarém. As atividades de transferência de conhecimento científico e tecnológico
visam essencialmente as empresas existentes no mercado dos setores Agroalimentar, Energia, Água e Ambiente, mas
também a criação de spin-offs ou start-ups nestes setores de atividade. Seria desejável um maior detalhe dos objetivos
operacionais do projeto e sua ligação com os indicadores mensuráveis. O projeto está ainda sustentado por um diagnóstico
limitado da realidade interna e externa dos quatro Institutos Politécnicos. Sendo a tipologia destes projetos de transferência
do conhecimento científico e tecnológico, seria desejável ter alguma informação sobre as tecnologias existentes nos
Institutos Politécnicos a explorar no mercado.

As atividades do projeto estão estruturadas por 15 atividades, que decorrem em diferentes períodos dos 20 meses de
duração total do projeto. Segundo a caraterização do projeto (pag. 8) cobrem todas as tipologias de atividades do âmbito
destes projetos, no entanto no quadro de identificação das atividades (pag. 44 e 45) não visa “ações de disseminação em
ambiente experimental de projetos europeus de I&D com sucesso” e “ações de valorização económica dos resultados da
investigação, nomeadamente patenteamento e licenciamento de propriedade industrial”! A descrição das atividades é muito
sucinta, por exemplo o desenvolvimento da montra tecnológica (atividade 6), a organização de eventos e de concursos para
a atribuição de prémios (atividade 7), organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração
(atividade 13), ou como a atividade 10 complementa as atividades 7 a 9. Adicionalmente, a atividade 9, e mesmo a
atividade 11, pela forma como estão descritas, focam mais na capacitação dos recursos dos Institutos Politécnicos do que
das empresas. É também de referir, que sendo este um projeto inter-organizacional, com o envolvimento de 4 entidades
diferentes, o que implica naturalmente um aumento de complexidade, este não inclui uma atividade de gestão de projetos!

O plano de investimentos apresenta diversas incoerências com as atividades propostas. Por exemplo, na descrição das
atividades é indicado que todas as quatro entidades beneficiárias estão envolvidas em todas as atividades. No entanto,
o Quadro de Investimentos, não evidencia isso, existem várias atividades que não estão afetas às respetivas entidades
beneficiárias (e.g.,  IPPortalegre -  2, 3, 5 ,15;  IPSetúbal - 2, 5, 7, 9, 12, 15; IPTomar – 3, 7, 8,12, 13, 15; IPSantarém
– 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15). Inclusive, as atividades 12 e 15 não têm orçamento em nenhuma entidade! Por outro lado, na
descrição dos respetivos recursos humanos por cada promotor, a indicação que é dada das atividades não corresponde
ao Quadro de Investimento (e.g., IPSetúbal vários recursos afetos às atividades 2, 7 e 9, mas o IPSetúbal não tem custos
afetos a estas atividades).

Existem ainda insuficiências na identificação e fundamentação dos meios físicos e financeiros para cada uma das atividades
do projeto.

E a identificação da equipa afeta a cada uma das atividades é ainda insuficiente, por exemplo, a entidade promotora
IPPortalegre, não identifica em que atividade do projeto o respetivo recurso humano vai contribuir, inclusive identifica 22
recursos humanos, mas no Quadro de Investimentos afeta apenas 21! Por último, alguns recursos humanos têm uma
percentagem de afetação ao projeto muito baixa, na ordem de 1%, 2%, 3%, pelo que se torna difícil avaliar o potencial
contributo destes recursos para o projeto quando o seu nível de envolvimento é residual.

  
 A2 Grau de inovação à abordagem visada 4,00
 

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0
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 A2.1 - Grau de inovação da abordagem metodológica/conceptual e operacional face à realidade
intervencionada e ao nível de novidade da abordagem proposta

Forte
 

 
 A2.2 - Fatores de inovação no acompanhamento/monitorização e avaliação do projeto Médio  
 
  

A abordagem metodológica/conceptual e operacional é inovadora no contexto das entidades beneficiárias envolvidas,
os promotores têm focado a sua atividade na formação académica e no desenvolvimento do conhecimento científico,
descorando a transferência do conhecimento e tecnologia para o tecido empresarial. Pelo que é fundamental este tipo de
projetos, que reforçam a colaboração, neste caso entre quatro Institutos Politécnicos, de áreas geográficas próximas e a
indústria da região Alentejo e Centro, nomeadamente através da criação de uma metodologia de mapeamento permanente
das regiões, da implementação de um observatório tecnológico de forma a assegurar a vigilância tecnológica, os eventos de
demonstração de tecnologia e mostras tecnológicas mais abrangentes, i.e., não apenas para as empresas pré-selecionadas.

A informação relativa ao acompanhamento/ monitorização e avaliação do projeto apresentada apesar de inovadora é muito
limitada. É referida a metodologia de mapeamento e matching permanente e o observatório tecnológico, no entanto a
abrangência do projeto vai muito para além destes instrumentos criados no âmbito do projeto.  Aliás o projeto não tem uma
atividade integradora de gestão de projeto.

  
 A3 Grau de resposta a fatores críticos de competitividade 5,00
 
 A3.1 - Identificação clara dos fatores críticos visados Forte  
 
 A3.2 - Pertinência das respostas face às falhas de mercado ou aos fatores críticos identificados Forte  
 
  

Existe uma identificação clara dos fatores críticos de competitividade, sendo as respostas dadas pelo projeto pertinentes e
devidamente fundamentadas tendo em conta o contexto dos quatro Institutos Politécnicos e do mercado.
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MÉRITO DO PROJETO
  

B Impacto na economia 3,77
 
 B1 Efeitos de demonstração e de disseminação dos resultados no tecido empresarial 3,67
 
 B1.1 - Identificação, fundamentação e valor acrescentado das ações de demonstração e de

disseminação
Médio

 

 
 B1.2 - Efeito de arrastamento na economia e geração de externalidades positivas Médio  
 
 B1.3 - Grau de inovação dos instrumentos de demonstração e disseminação Forte  
 
  

O projeto apresenta um conjunto de ações de demonstração e disseminação diversificadas e inovadoras, para promover a
criação da transferência de tecnologia, tais como criação de uma metodologia de matching tecnológico e de mapeamento
permanente das regiões, da implementação de um observatório tecnológico de forma a assegurar a vigilância tecnológica,
da realização de eventos de demonstração de tecnologia e mostras tecnológicas mais abrangentes, i.e., não apenas para
as empresas pré-selecionadas das regiões do Alentejo e Centro, e ainda a atribuição de bolsas de empreendedorismo
para a promoção de investigadores com potencial para o empreendedorismo de base tecnológica. No entanto, como já
referido, o projeto TransCo Tec apresenta insuficiências na fundamentação das ações de demonstração e disseminação.
Nomeadamente, porque não explora formas mais comuns de transferência de tecnologia como a criação de vídeos das
tecnologias ou fichas das tecnologias com a respetiva associação da proposta de valor da tecnologia.

O facto de estarmos perante um consórcio de quatro entidades beneficiárias envolvidas, potencia o efeito de arrastamento
na economia e geração de externalidades positivas. No entanto, este efeito não é suficientemente demonstrado,
nomeadamente no plano de ação tornar mais claro como vão chegar as empresas mais afastadas dos quatro Politécnicos,
pois é bem reconhecido na literatura a importância da proximidade geográfica para a colaboração/ cooperação dos Institutos
de Investigação e indústrias. Tendo em conta a dimensão do projeto e dos quatro Institutos Politécnicos envolvidos, e o
número de ações do projeto, o número total de participantes nas ações de disseminação e divulgação do projeto não é
significativo (150).

  
 B2 Grau da relevância dos resultados e efeitos coletivos ou públicos 5,00
 
 B2.1 - Grau de abrangência e representatividade da ação coletiva (setorial, multissetorial, etc.) Forte  
 
 B2.2 - Demonstração da sustentabilidade futura das intervenções do projeto Forte  
 
  

O projeto tem uma elevada abrangência de destinatários, natural tendo em conta a participação de quatro Institutos
Politécnicos. Este é um projeto que procura criar uma rede nacional de Instituições do Ensino Superior (IES) e o tecido
empresarial. Atuando em três sectores distintos do tecido empresarial, Agroalimentar, Energia, Água e Ambiente, com
elevado contributo para a economia nacional, focando nas regiões do Alentejo e Centro.

Tendo em conta a natureza dos projetos SIAC, sendo estes bem executados e monitorizados, permitem naturalmente
à entidade promotora, neste caso o consórcio das quatro Institutos Politécnicos, o desenvolvimento de competências
e mecanismos para cumprirem com a sua terceira missão, garantindo assim um maior impacto e sustentabilidade das
intervenções do projeto.

  
 B3 Contributo do projeto para a competitividade nacional/regional 3,00
 
 B3.1 - Grau de intensidade dos efeitos previstos ao nível regional/setorial, como resposta a fatores

críticos de competitividade
Médio

 

 
  

O projeto demonstra ter efeitos ao nível local/ regional/ setorial, como resposta aos fatores críticos de competitividade,
nomeadamente o TranCo TEC permitirá aproximar o consórcio dos quatro Institutos Politécnicos ao tecido empresarial, por
exemplo são esperados novos projetos colaborativos (+17 face aos 25 existentes). No entanto, apesar do cariz multissetorial
do projeto, não são suficientemente fundamentados os efeitos nos setores, mas também nas regiões.
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 B4 Impacto estrutural do projeto: contributo para a Estratégia de I&I para uma Especialização Inteligente (RIS3/
ENEI), para os resultados do PO, restantes domínios temáticos expressos no Portugal 2020 e desafios societais 3,50

 
 B4.1 - Grau de concretização das prioridades definidas na RIS 3 e contributo para os restantes

domínios temáticos expressos no Portugal 2020 e desafios societais
2,00

 

 
 

B4.1.1 - Enquadramento na Estratégia Nacional de Especialização Inteligente
=< 3

domínios
 

 
 B4.1.2 - Contributo para outros domínios temáticos Não  
 
 B4.1.3 - Contributo para os desafios societais Não  
 
 B4.2 - Contributo para a concretização dos resultados fixados para o PO 5,00  
 
 B4.2.1 - Aumento do número de empresas em cooperação/colaboração com o centro e interface

tecnológico durante o projeto (%)
> 15%

 

 
 B4.2.2 - Novos projetos de colaboração com empresas dinamizados pelo centro e interface

tecnológico, iniciados ou concretizados durante o projeto (%)
> 30%

 

 
  

Ainda que considerando o foco estratégico do projeto nos setores agroalimentar, energia e água e ambiente, se pudesse
inferir que o projeto se enquadra em 3 domínios prioritários da RIS3 (Agroalimentar, água e ambiente e energia), a
candidatura não justifica o enquadramento nos domínios prioritários da Estratégia Nacional de I&I para uma Especialização
Inteligente, nem apresenta fundamentação quanto ao contributo do projeto para outros domínios temáticos expressos no
Portugal 2020.
Igualmente, a candidatura não apresenta fundamentação discriminada a Desafios Societais, limitando-se a listar possíveis
enquadramentos.

P3DR0
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Identificação das Atividades do Projeto
 

Nº Designação da Atividade Data de Início Data de Fim Tipologia da Operação

1 Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente
relacionados com o desenvolvimento do projeto 2021-11-01 2022-02-28

Promoção de iniciativas que, não sendo do domínio da atividade corrente,
potenciem a obtenção e produção de informação relevante no contexto da
valorização e transferência de tecnologia, nomeadamente roadmapping e
vigilância tecnológica

2 Apoio aos processos de criação, registo e lançamento de
marcas próprias de natureza coletiva 2021-11-01 2022-02-28

Iniciativas de interação e transferência de conhecimento com vista à sua
valorização económica, incluindo atividades de rede, promoção nacional e
internacional

3 Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente
relacionados com o desenvolvimento do projeto 2022-03-01 2022-04-30

Promoção de iniciativas que, não sendo do domínio da atividade corrente,
potenciem a obtenção e produção de informação relevante no contexto da
valorização e transferência de tecnologia, nomeadamente roadmapping e
vigilância tecnológica

4
Promoção e divulgação das atividades e resultados do projeto,
incluindo desenvolvimento criativo e produção de materiais em
suporte gráfico, audiovisual ou multimédia

2021-11-01 2023-06-30
Iniciativas de interação e transferência de conhecimento com vista à sua
valorização económica, incluindo atividades de rede, promoção nacional e
internacional

5 Organização e implementação de ações de sensibilização,
informação e demonstração 2021-11-01 2022-10-30

Iniciativas de interação e transferência de conhecimento com vista à sua
valorização económica, incluindo atividades de rede, promoção nacional e
internacional

6 Desenvolvimento de plataformas através de novas tecnologias 2022-06-01 2023-06-30

Ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos e
tecnologias gerados no âmbito da I&D, para o tecido empresarial,
que envolvam projetos-piloto demonstradores, ações setoriais de
experimentação ou ações de difusão de informação científica e tec…

7 Organização de eventos e de concursos, designadamente
referentes à atribuição de prémios de boas práticas 2022-07-01 2023-04-30

Ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos e
tecnologias gerados no âmbito da I&D, para o tecido empresarial,
que envolvam projetos-piloto demonstradores, ações setoriais de
experimentação ou ações de difusão de informação científica e tec…

8 Organização e implementação de ações de sensibilização,
informação e demonstração 2022-10-01 2023-06-30 Ações de demonstração de desenvolvimento tecnológico com vista à sua

valorização económica

9 Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente
relacionados com o desenvolvimento do projeto 2022-03-01 2023-04-30

Promoção de iniciativas que, não sendo do domínio da atividade corrente,
potenciem a obtenção e produção de informação relevante no contexto da
valorização e transferência de tecnologia, nomeadamente roadmapping e
vigilância tecnológica

P3DR0

P3DR0
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Identificação das Atividades do Projeto

 
Nº Designação da Atividade Data de Início Data de Fim Tipologia da Operação

10 Organização e implementação de ações de sensibilização,
informação e demonstração 2022-05-01 2023-04-30 Ações de demonstração de desenvolvimento tecnológico com vista à sua

valorização económica

11 Organização e implementação de ações de sensibilização,
informação e demonstração 2022-02-01 2023-04-30

Promoção de iniciativas que, não sendo do domínio da atividade corrente,
potenciem a obtenção e produção de informação relevante no contexto da
valorização e transferência de tecnologia, nomeadamente roadmapping e
vigilância tecnológica

12 Organização e implementação de ações de sensibilização,
informação e demonstração 2022-08-01 2023-06-30

Iniciativas de interação e transferência de conhecimento com vista à sua
valorização económica, incluindo atividades de rede, promoção nacional e
internacional

13 Organização e implementação de ações de sensibilização,
informação e demonstração 2022-08-01 2023-06-30

Ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos e
tecnologias gerados no âmbito da I&D, para o tecido empresarial,
que envolvam projetos-piloto demonstradores, ações setoriais de
experimentação ou ações de difusão de informação científica e tec…

14 Organização e implementação de ações de sensibilização,
informação e demonstração 2022-08-01 2023-06-30

Fomento de projetos semente e spin-offs, no âmbito do sistema de I&I, com
vista à transformação de ideias inovadoras em iniciativas empresariais,
incluindo o desenvolvimento de validação de protótipos, provas de conceito
pré-comerciais e ou processos par…

15 Organização de eventos e de concursos, designadamente
referentes à atribuição de prémios de boas práticas 2022-07-01 2023-06-30

Fomento de projetos semente e spin-offs, no âmbito do sistema de I&I, com
vista à transformação de ideias inovadoras em iniciativas empresariais,
incluindo o desenvolvimento de validação de protótipos, provas de conceito
pré-comerciais e ou processos par…
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 1- Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o

desenvolvimento do projeto
 

  
 Designação Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento

do projeto
 

 
 Data de Início 2021-11-01  Duração (meses) 4,00  Data de Fim 2022-02-28   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

"Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto?
Esta atividade irá consistir na realização de um diagnóstico regional, para as regiões visadas pelo projeto,
nomeadamente Alentejo e Centro, que permita aprofundar o conhecimento sobre as características e as
potencialidades de desenvolvimento de acordo com as RIS3.
Só a partir de um conhecimento aprofundado sobre os desafios, necessidades e oportunidades regionais é que será
possível desenvolver um roadmapping para uma efetiva implementação de programas de transferência de tecnologia.
Por outro lado, a atividade irá permitir identificar empresas-alvo prioritárias para o desenvolvimento de projetos-piloto
de transferência de tecnologia.
O processo de diagnóstico irá consistir nas seguintes principais tarefas:
1.A caracterização dos seus recursos endógenos, e tendo em consideração os respetivos contextos, de modo
a identificar competências centrais, barreiras ao desenvolvimento e outros fatores que têm tido influência na
competitividade das empresas, especialmente no que respeita à sua capacidade em inovar, bem como na capacidade
de criação de novas empresas de base tecnológica.
2.A caracterização da composição e dinâmica empresarial, dos clusters regionais e sua interligação com as RIS3,
bem como o mapeamento das principais empresas regionais, permitindo identificar as principais oportunidades de
transferência de tecnologia, com base nas competências e recursos das Entidades Beneficiárias.
3.O mapeamento de competências e recursos das entidades beneficiárias com influência direta nas regiões a
impactar, nomeadamente através da recolha e organização de informação sobre:
?infraestruturas tecnológicas específicas que possam contribuir para o desenvolvimento de tecnologias e de
conhecimentos relevantes para o desenvolvimento das regiões;
?linhas de investigação e resultados concretos passíveis de ser transferidos para as empresas;
O processo de recolha de informação irá envolver a consulta a várias fontes bem como o recursos a
entidades externas, nomeadamente empresas especializadas na prestação de serviços de informação e consultoria
empresarial:
?consulta de relatórios de estudos e projetos já realizados no âmbito da caracterização regional do Alentejo e Centro;
?consulta de planos estratégicos regionais, nomeadamente os programas regionais de desenvolvimento no âmbito
do Portugal 2030;
?identificação e sistematização dos recursos e competências tecnológicas em cada uma das Entidades Beneficiárias,
nomeadamente através da identificação de resultados de projetos de I&D já realizados, patentes ou modelos de
utilidade registados, processos de transferência de tecnologia já implementados (incluindo as Prestações de Serviços
Especializados);
?contacto com entidades com responsabilidades de gestão pública nas regiões a impactar, incluindo a realização de
reuniões e entrevistas, sempre que se afigurar necessário;

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0
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?contacto com entidades representantes do tecido empresarial, nomeadamente associações empresarias e
industriais, com vista a identificar as prioridades sinalizadas pelos seus membros nos diferentes setores de
especialização;
?recolha e análise de dados específicos das empresas localizadas nas regiões Alentejo e Centro, recorrendo para
o efeito a entidades especializadas em prestação de serviços de informação empresarial, nomeadamente para
aquisição de bases de dados e relatórios empresariais.

Prevê-se a publicação online do relatório do estudo de diagnóstico que irá permitir disponibilizar aos stakeholders um
conjunto de informação crítica sobre o potencial de inovação regional com base em conhecimento e tecnologia. Este
será um dos documentos que será disponibilizado no website do projeto (vide atividade n.º 3), a par de um conjunto
de outros documentos que se prevê virem a ser disponibilizados neste canal.
O formato do relatório será definido e implementado de acordo com o previsto na atividade n.º 2 que prevê o
desenvolvimento da marca gráfica do projeto e respetivo manual de normas de utilização.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Relatório de diagnóstico 2022-06-30 1
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 2- Apoio aos processos de criação, registo e lançamento de marcas próprias de natureza

coletiva
 

  
 Designação Apoio aos processos de criação, registo e lançamento de marcas próprias de natureza coletiva  
 
 Data de Início 2021-11-01  Duração (meses) 4,00  Data de Fim 2022-02-28   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Apoio aos processos de criação, registo e lançamento de marcas próprias de natureza coletiva.
Esta atividade enquadra-se no âmbito da promoção nacional e internacional do projeto e respetivas atividades e  irá
consistir no desenvolvimento da marca gráfica do projeto e respetivo registo de propriedade industrial.
Para tal, serão percorridas várias etapas que passam por:
- Definição do posicionamento do Consórcio nas regiões em que quer atuar, bem como, junto de outros
stakeholders relevantes para a sua inserção, aceitação e desenvolvimento no mercado (estratégia de marketing).
Estes stakeholders incluem nomeadamente outros pólos de Investigação e Desenvolvimento e de Transferência
de Tecnologia, nacionais e internacionais, bem como, outros atores que serão necessariamente envolvidos nos
processos de transferência de tecnologia, tais como grupos empresarias e associações a nível nacional e
internacional, entidades financeiras, investidores e empreendedores estrangeiros que possam ter como objetivo o
investimento direto em Portugal (ex. através do programa Startup Visa). Esta tarefa envolverá especialistas internos
em marketing, nomeadamente docentes e investigadores nesta área, bem como, bolseiros de investigação.
- Criação do design na marca do projeto, para o que será contratada uma entidade externa especializada em design
gráfico que irá igualmente elaborar o respetivo manual de utilização e de normas gráficas.
- Registo de propriedade industrial, sendo que prevê-se a contratação de uma entidade externa para a prestação
de serviços de consultoria em registos de propriedade industrial que preste o serviço de análise de anterioridade
da marca e de registo da marca do projeto junto das entidades oficiais - INPI - Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual ou EPO - European Patent Office ? conforme o posicionamento que seja definido em primeiro lugar.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Marca gráfica criada 2022-06-30 1
 

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0

P3DR0
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 3- Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o

desenvolvimento do projeto
 

  
 Designação Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento

do projeto
 

 
 Data de Início 2022-03-01  Duração (meses) 2,00  Data de Fim 2022-04-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto:
diagnóstico regional com base nas competências tecnológicas das Entidades Beneficiárias; mapeamento do tecido
regional com base nas RIS2: organização de processos de mapeamento e matching de empresas da região com
as prioridades setoriais (RIS3: Energia; água e Ambiente; TIC e Agroalimentar) para as ações de transferência de
tecnologia e identificação de empresas pioneiras para iniciar novos projetos demonstradores de tecnologia a nível
regional.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Diagnóstico tecnológico sectorial 2022-06-30 1
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 4- Promoção e divulgação das atividades e resultados do projeto, incluindo desenvolvimento

criativo e produção de materiais em suporte gráfico, audiovisual ou multimédia
 

  
 Designação Promoção e divulgação das atividades e resultados do projeto, incluindo desenvolvimento criativo e

produção de materiais em suporte gráfico, audiovisual ou multimédia
 

 
 Data de Início 2021-11-01  Duração (meses) 20,00  Data de Fim 2023-06-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Promoção e divulgação das atividades e resultados do projeto, incluindo desenvolvimento criativo e produção de
materiais em suporte gráfico, audiovisual ou multimédia:
Esta atividade consiste na elaboração e implementação de um plano de comunicação abrangente e transversal a
todo o projeto. O plano de comunicação estará intimamente ligado à criação e divulgação da marca do projeto que
será desenvolvida (atividade n.º 2), sendo que todos os elementos do plano de comunicação deverão estar alinhados
com as normas gráficas da marca que for criada.

Criação e lançamento de um website de projeto que irá envolver o desenvolvimento de toda a arquitetura de
informação, que deverá incluir, nomeadamente:
os objetivos do projeto e impacto esperado de acordo com o alinhamento com os domínios prioritários RIS3;
a identificação das Entidades do Consórcio, suas principais competências e recursos, bem como, espaços dedicados
à disseminação dos resultados de I&D aptos a ser transferidos;
espaço privilegiado para comunicação com os stakeholders, nomeadamente às entidades do tecido empresarial no
sentido de agilizar a comunicação entre as partes e facilitar o matching entre a oferta e a procura tecnológica. Este
espaço poderá interligado com redes sociais.

O website terá ligação direta e servirá como plataforma de comunicação do Observatório Tecnológico.

Para o desenvolvimento do website serão envolvidos os técnicos afetos aos gabinetes de transferência de tecnologia
e gabinetes de informática das Entidades Beneficiárias, bem como docentes e bolseiros da área de marketing e de
Comunicação Social.

Criação de Newsletter mensal com informação relevante sobre oportunidades e casos de sucesso em matéria de
transferência de tecnologia. A criação da Newsletter será crucial para alimentar e avaliar o plano de marketing, uma
vez que, tal como as redes sociais, nomeadamente o linkedin, será um instrumento de captação de utilizadores do
Observatório Tecnológico através do Website e de captação de informação sobre o interesse dos stakeholders atuais
e potenciais. A sua criação e gestão envolverá docentes especialistas na área do marketing e da comunicação social,
bem como, bolseiros de investigação e técnicos de apoio.

Desenvolvimento de 2 eventos de comunicação do projeto: um inicial de lançamento e um final de encerramento.
Estes eventos terão como principal objetivo informar a comunidade interna e externa do lançamento do projeto e
respetivas ações. O evento de lançamento irá servir como ação pioneira de comunicação em que procuraremos
envolver, desde logo, atores relevantes nos vários setores produtivos, as entidades de gestão pública regionais, a
comunidade interna de cada Instituição, de modo a iniciar a construção de uma rede de trabalho. O evento final
será, não para encerrar as atividades que se prevêm ter continuidade no futuro mas, essencialmente para disseminar
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os resultados preliminares deste conjunto de ações incuido no projeto, especialmente os casos de sucesso, boas
práticas e oporunidades de futuro. Terá ligação ao desenvolvimento do E-Book a criar. A atividade envolverá docentes
especialistas na área do marketing e da comunicação social, bem como, bolseiros de investigação e técnicos de
apoio.

Criação de E-book com informação sobre casos de sucesso resultantes do projeto. O objetivo é disseminar os
resultados do projeto na fase de encerramento e por altura do último evento de comunicação do projeto. Pretende-
se criar o E-Book num formato dinamico de modo a que possa continuar a ser alimentado no futuro, sendo mais um
elemento de criação de ligação aos stakeholders que irão fazer parte da rede a desenvolver.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Plano de marketing 2022-03-30 1
Plano de comunicação 2022-03-30 1
Evento inicial 2022-03-30 1
Evento final 2023-06-30 1
Website 2022-03-30 1
Newslwtter mensal 2023-06-30 18
E-Book sobre casos de sucesso 2023-06-30 1
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 5- Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
  
 Designação Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
 
 Data de Início 2021-11-01  Duração (meses) 11,97  Data de Fim 2022-10-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: criação de Observatório
Tecnológico para vigilância tecnológica regular. Esta atividade  envolve a criação de um grupo de trabalho com
intervenientes de cada Entidade Beneficiária e stakeholders regionais, bem como respetivos processos e canais de
comunicação. O principal objetivo é, com base no diagnóstico regional efetuado e tendo em consideração os domínios
prioritários de atuação sobre os quais se verte o projeto, vigiar, identificar e disseminar novas tecnologias para a sua
tranferência  para o mercado. Do lado da academia, o observatório irá permitir fomentar o acompanhamento das
tendências de desenvolvimento tecnológico nas diferentes áreas temáticas a incidir, bem como, expor as tecnologias
desenvolvidas e em desenvolvimento que estejam aptas para ser transferidas para o mercado ou para serem
ou cocriadas com entidades do setor produtivo. Por outro lado, será possível evidenciar outras oportunidades de
colaboração com o tecido empresarial na introdução de inovações no mercado, por exemplo através de prestações de
serviços especializados. Os atores académicos, nomeadamente os investigadores poderão encontrar e desenvolver
linhas de investigação comuns com os pares das outras entiaddes beneficiárias criando sinergias para dar respostas
direcionadas às necessidades dos stakeholders regionais. No que toca aos stakeholders, o observatório irá permitir
acompanhar os desenvolvimento tecnologicos que lhes interessem espcialmente, em função das suas áreas de
atuação e comunicar mais facilmente com a academia no sentido de procurar o desenvolvimento ou a introdução
de soluções inovadoras nos seus processos produtivos, induzindo assim soluções de  Market-pull innovation. O
observatório, ainda que assente na vigilância tecnológica será um instrumento de cooperação tecnológica entre os
elementos da rede que se pretende desenvolver.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Criação de Observatório Tecnológico (inclui plataforma informática , regulamento,
conteúdo inicial e metodologia de atualização)

2022-10-30 1

 

P3DR0
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 6- Desenvolvimento de plataformas através de novas tecnologias  
  
 Designação Desenvolvimento de plataformas através de novas tecnologias  
 
 Data de Início 2022-06-01  Duração (meses) 13,00  Data de Fim 2023-06-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Desenvolvimento de plataformas através de novas tecnologias: Desenvolvimento de uma montra tecnológica que
facilite a disseminação dos resultados de I&D obtidos na academia. Esta atividade consiste em desenvolver uma
plataforma tecnológica, interligada ao Observatório Tecnológico - um sítio na internet, gerido pelas Entidades
Participantes no Consórcio, onde todos os stakeholders podem aceder à informação relacionada com as dinâmicas do
Observatório Tecnológico. Nesta plataforma serão criados os diferentes canais de dissmenição de casos de sucesso
de transferência de tecnologia e de comunicação entre os diferentes stakeholders da rede regional, facilitando a
interligação entre as partes e agilizando os processos de transferência de tecnologia.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Criação de montra tecnológica, associada ao website e ao Observatório. 2023-06-30 1
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 7- Organização de eventos e de concursos, designadamente referentes à atribuição de prémios

de boas práticas
 

  
 Designação Organização de eventos e de concursos, designadamente referentes à atribuição de prémios de

boas práticas
 

 
 Data de Início 2022-07-01  Duração (meses) 10,00  Data de Fim 2023-04-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização de eventos e de concursos, designadamente referentes à atribuição de prémios de boas práticas: Esta
atividade consiste na organização e implementação de eventos de trabalho (reuniões, seminários ou congressos)
regulares, entre investigadores seniores, investigadores juniores, empresas, incubadoras e outros stakeholders
relevantes para o processo de tranferência de tecnologia e conhecimento. O obejtivo é desenvolver a rede para
potenciar processos de transferência de tecnologia, iniciando contactos e processos que conduzam à introdução de
tecnologias e conhecimento no mercado, bem como, novas linhas de investigação e desenvolvimento com base nas
necessidades especificas manifestadas pelo setor produtivo ou por falhas de mercado identificadas que poderão
evidenciar oportunidades para a criação de spinoffs ou outras startups na região.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Encontros 2023-04-30 2
Seminário 2023-04-30 1
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 8- Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
  
 Designação Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
 
 Data de Início 2022-10-01  Duração (meses) 9,00  Data de Fim 2023-06-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: Esta atividade consiste na
organização e implementação de um ciclo de  projetos demonstradores de tecnologia a nível regional, prevendo-se a
realização de até 4 eventos. Estes eventos serão dirigidos  a empresas previamente identificadas a partir do estudo
inicial de diagnóstico que tenham potencial para integrar tecnologias desenvolvidas na academia ou para cocriar com
a academia projetos que visem o desenvolvimento de novas soluções para resolver problemas específicos.  A partir
destes processos espera-se que se possa definir metodologias de trabalho para facilitar processos de transferência
de tecnologia no futuro e ainda que sirvam como exemplos a utilizar na disseminação do projeto a da sua missão.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Eventos de demonstração de tecnologia 2023-06-30 4
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 9- Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o

desenvolvimento do projeto
 

  
 Designação Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento

do projeto
 

 
 Data de Início 2022-03-01  Duração (meses) 14,00  Data de Fim 2023-04-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto:
realização de 2 missões internacionais (uma deslocação por ano) para visita a Instituições de Ensino Superior com
experiência relevante na área da Transferência de Tecnologia e  incubadoras académicas/de base tecnológica com
experiência de spin-offs, incluindo a Identificação de peritos em atividades de transferência de tecnologia, de acordo
com as áreas setoriais (RIS3) para partilha de conhecimento e boas práticas

Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto: Esta
atividade consiste na identificação e na realização de visitas a até 3 feiras tecnológicas, nacionais e/ ou internacionais,
alinhadas com as áreas setoriais (RIS3) sobre as quais se debruça o projeto. Por um lado, esta atividade irá permitir
observar tendências e estabelecer contactos relevantes para a rede regional de transferência de tecnologia. Por
outro lado, servirá de aprendizagem ao nível da realização de mostras tecnológicas.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Relatórios públicos das missões internacionais 2023-06-30 2
Relatórios públicos das visitas a feiras tecnológicas 2023-06-30 3
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 10- Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
  
 Designação Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
 
 Data de Início 2022-05-01  Duração (meses) 12,00  Data de Fim 2023-04-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: Esta atividade irá consistir
na realização de até 4 Mostras Tecnológicas, em cada uma das regiões onde se encontram localizadas as entidades
beneficiárias, envolvendo a interação entre investigadores, empresas e outras entidades regionais e técnicos de
gestão de processos de transferência de tecnologia. Esta atividade complementa as atividades 7 a 9, sendo que
será aberta a mais stakeholders e nao apenas às empresas pré-selecionadas para o desenvolvimento de projetos-
piloto de transferência de tecnologia. É uma atividade que irá contribuir para o desenvolvimento da rede regional e
disseminação do projeto e sua missão.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Mostras tecnológicas 2023-06-30 4
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 11- Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
  
 Designação Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
 
 Data de Início 2022-02-01  Duração (meses) 15,00  Data de Fim 2023-04-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: Esta atividade irá consistir
na organização de até 3 sessões especializadas em matéria de transferência de tecnologia, nomeadamente
no âmbito da gestão de ativos de propriedade intelectual. Irá envolver o contacto com peritos na área da
comunicação,valorização,  negociação e proteção das tecnologias e o objetivo é preparar os  investigadores e
técnicos de gestão de processos de transferência de tecnologia para a condução destes processos, agilizando a
transferência de tecnologia. A partir deste processo de preparação serão elaborados procedimentos facilitadores dos
processos de transferência de tecnologia, destinados ao tecido empresarial . Inclui a compilação de guião simplificado
de apoio e minutas, ex. contratos de licenciamento.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Workshops especializados 2023-06-30 3
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 12- Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
  
 Designação Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
 
 Data de Início 2022-08-01  Duração (meses) 11,00  Data de Fim 2023-06-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: Esta atividade irá consistir na
realização de visitas de empresas a laboratórios nas Entidades Beneficiárias e destas às empresas  (visitas bilaterais)
de modo a promover sessões de transferência de tecnologia e conhecimento e a partilha de recursos especializados
para atividades de I&D, entre as partes. O objetivo é dar a conhecer  as tecnologias que cada parceiro desenvolveu
ou as áreas de conhecimento técnico e científico que podem resolver problemas ou necessidades do mercado. Estão
previstas até 2 visistas às instalações de cada uma das Entidades Beneficiárias.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Visitas de empresas a IES 2023-06-30 8
Visitas de IES a empresas 2023-06-30 8
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 13- Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
  
 Designação Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
 
 Data de Início 2022-08-01  Duração (meses) 11,00  Data de Fim 2023-06-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: Esta atividade será
baseada na realização de sessões de trabalho colaborativo entre a academia e as empresas. O objetivo é
experimentar a cocriação e  inovação conjunta, partindo das dificuldades sentidas pelas empresas e articulando
com as competencias centrais de cada Entidade Beneficiária, com vista à transferência de tecnologia para o tecido
empresarial no sentido de aumentar a respetiva competitividade. Está prevista a realização de duas sessões, uma
na Região Centro e outra na Região do Alentejo em formato de conferência incluindo diferentes espaços de trabalho.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Conferências 2023-06-30 2
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 14- Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
  
 Designação Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração  
 
 Data de Início 2022-08-01  Duração (meses) 11,00  Data de Fim 2023-06-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: Esta atividade consiste em:
- realização de sessões na realização de sessões de trabalho colaborativo entre a academia e as empresas
com a intervenção de potenciais empreendedores  para promover a criação de spinoffs. Preveê-se a realização
de uma  sessão por cada Entidade Beneficiária em formato de conferência com o objetivo direto de juntar
empresários e investigadores, nas áreas de transferência de tecnologia  que são objeto deste projeto.As dinâmicas
de empreendedorismo podem criar mais valor e dinamizar e acelerar o crescimento das empresas, através do
apoio de especialistas em intervenções de natureza coletiva, que envolvam, empresas, sociedade civil, profissionais,
entidades prestadoras de serviços avançados de suporte e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional.
-  desenvolvimento de rede regional de incubadoras que potencie a captação  e suporte qualificado a spinoffs .
Pretende-se aumentar a capacidade das incubadoras das Regiões Centro e Alentejo para acompanharem e
prestarem serviços de consultoria e mentoria a spinoffs e outras empresas nas áreas de transferência de tecnologia
deste projeto (TIC, Energia, Agroalimentar e Água e ambiente);
-  organização de  sessões especializadas em matéria de empreendedorismo de base tecnológica e destinada a
investigadores, docentes e estudantes e técnicos de gestão de processos de transferência de tecnologia, com o
objetivo de apoiar a estruturação das atividades de criação e desenvolvimento de spinoffs.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Sessões especializadas em empreendedorismo tecnológico 2023-06-30 4
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Caracterização da
 
 Atividade: 15- Organização de eventos e de concursos, designadamente referentes à atribuição de

prémios de boas práticas
 

  
 Designação Organização de eventos e de concursos, designadamente referentes à atribuição de prémios de

boas práticas
 

 
 Data de Início 2022-07-01  Duração (meses) 12,00  Data de Fim 2023-06-30   
  
 

Entidades Beneficiárias Envolvidas
 

Entidade Beneficiária Outras Entidades envolvidas
1 - INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
2 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
3 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
4 - INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

   
Descrição da Atividade

 

Organização de eventos e de concursos de Ideias de negócio de média-alta tecnologia : Esta atividade consistirá no
desenvolvimento e implementação de um concurso para atribuição de bolsas de empreendedorismo. O objetivo é
potenciar os processos de criação de spinoffs. Pretende-se realizar dois concursos, um na Região Centro e outro na
Região do Alentejo. Serão valorizados os projetos demonstradores de maior empreendedorismo/inovação nas áreas
das TIC, Energia, Agroalimentar, Água e Sustentabilidade.

  
 

Resultado(s) da Atividade
Identificar de forma direta o resultado da atividade em termos de bem ou serviço que disponibiliza

 

Resultado
Data de

Disponibilização
Quantificação

Bolsas de empreendedorismo de base tecnológica 2023-06-30 20
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
 
 

Identificação dos Outputs gerados em cada uma das Atividades
 

Atividade Designação da Atividade Resultado Data Quantificação Categoria

1
Elaboração de estudos, pesquisas e
diagnósticos diretamente relacionados
com o desenvolvimento do projeto

Relatório de diagnóstico 2022-06-30 1 Relatórios

2
Apoio aos processos de criação, registo
e lançamento de marcas próprias de
natureza coletiva

Marca gráfica criada 2022-06-30 1 Outras

3
Elaboração de estudos, pesquisas e
diagnósticos diretamente relacionados
com o desenvolvimento do projeto

Diagnóstico tecnológico sectorial 2022-06-30 1 Relatórios

4

Promoção e divulgação das atividades
e resultados do projeto, incluindo
desenvolvimento criativo e produção de
materiais em suporte gráfico, audiovisual
ou multimédia

Plano de marketing 2022-03-30 1 Outras

4

Promoção e divulgação das atividades
e resultados do projeto, incluindo
desenvolvimento criativo e produção de
materiais em suporte gráfico, audiovisual
ou multimédia

Plano de comunicação 2022-03-30 1 Outras

4

Promoção e divulgação das atividades
e resultados do projeto, incluindo
desenvolvimento criativo e produção de
materiais em suporte gráfico, audiovisual
ou multimédia

Evento inicial 2022-03-30 1 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

4

Promoção e divulgação das atividades
e resultados do projeto, incluindo
desenvolvimento criativo e produção de
materiais em suporte gráfico, audiovisual
ou multimédia

Evento final 2023-06-30 1 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

4
Promoção e divulgação das atividades
e resultados do projeto, incluindo
desenvolvimento criativo e produção de

Website 2022-03-30 1 Web sites / Portais
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Identificação dos Outputs gerados em cada uma das Atividades

 
Atividade Designação da Atividade Resultado Data Quantificação Categoria

materiais em suporte gráfico, audiovisual
ou multimédia

4

Promoção e divulgação das atividades
e resultados do projeto, incluindo
desenvolvimento criativo e produção de
materiais em suporte gráfico, audiovisual
ou multimédia

Newslwtter mensal 2023-06-30 18 Material de divulgação (brochuras/flyers/
convites)

4

Promoção e divulgação das atividades
e resultados do projeto, incluindo
desenvolvimento criativo e produção de
materiais em suporte gráfico, audiovisual
ou multimédia

E-Book sobre casos de sucesso 2023-06-30 1 Material de divulgação (brochuras/flyers/
convites)

5
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Criação de Observatório Tecnológico
(inclui plataforma informática ,
regulamento, conteúdo inicial e
metodologia de atualização)

2022-10-30 1 Web sites / Portais

6 Desenvolvimento de plataformas através
de novas tecnologias

Criação de montra tecnológica, associada
ao website e ao Observatório. 2023-06-30 1 Web sites / Portais

7
Organização de eventos e de concursos,
designadamente referentes à atribuição de
prémios de boas práticas

Encontros 2023-04-30 2 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

7
Organização de eventos e de concursos,
designadamente referentes à atribuição de
prémios de boas práticas

Seminário 2023-04-30 1 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

8
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Eventos de demonstração de tecnologia 2023-06-30 4 Outras

9
Elaboração de estudos, pesquisas e
diagnósticos diretamente relacionados
com o desenvolvimento do projeto

Relatórios públicos das missões
internacionais 2023-06-30 2 Relatórios

9
Elaboração de estudos, pesquisas e
diagnósticos diretamente relacionados
com o desenvolvimento do projeto

Relatórios públicos das visitas a feiras
tecnológicas 2023-06-30 3 Relatórios
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Identificação dos Outputs gerados em cada uma das Atividades

 
Atividade Designação da Atividade Resultado Data Quantificação Categoria

10
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Mostras tecnológicas 2023-06-30 4 Outras

11
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Workshops especializados 2023-06-30 3 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

12
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Visitas de empresas a IES 2023-06-30 8 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

12
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Visitas de IES a empresas 2023-06-30 8 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

13
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Conferências 2023-06-30 2 Ações de sensibilização (seminários/
workshops)

14
Organização e implementação de
ações de sensibilização, informação e
demonstração

Sessões especializadas em
empreendedorismo tecnológico 2023-06-30 4 Ações de sensibilização (seminários/

workshops)

15
Organização de eventos e de concursos,
designadamente referentes à atribuição de
prémios de boas práticas

Bolsas de empreendedorismo de base
tecnológica 2023-06-30 20 Outras
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

 
 

Pessoal técnico do(s) beneficiário(s) a afetar ao projeto
 

Nº
Nova

Contratação
NIF Vínculo Categoria de Bolseiro Nome

Nível de

Qualificação

Ent.

Ben.
Estab.

Salário Base Mensal

(sem Subsídio

de Refeição)

Tx. de

Enc. Soc.

Seguro Acidentes

Pessoais + SSV

 1 N 163987378 Quadro Ana Ercília Reis José Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 2 N 193786710 Quadro Artur Jorge Casqueiro Romão Nível 7 1 1 2.500,00 23,75  

 3 N 165499419 Quadro Francisco Luis Mondragão Rodrigues Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 4 N 194159973 Quadro Hermelinda da Conceição Trindade Carlos Nível 7 1 1 2.500,00 23,75  

 5 N 189283432 Quadro João Emilio Alves Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 6 N 227646800 Quadro Jorge Miguel Calha Rainho Machado Nível 7 1 1 2.500,00 23,75  

 7 N 208638253 Quadro José Júlio Curricas Feiteira Nível 6 1 1 2.500,00 23,75  

 8 N 177477911 Quadro Luis Alcino Pinto Monteiro da Conceição Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 9 N 226109950 Quadro Luis Carlos Loures Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 10 N 163960356 Quadro Luis Filipe do Carmo Calado Nível 7 1 1 1.205,08 23,75  

 11 N 195492617 Quadro Luis Manuel Tremoceiro Baptista Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 12 N 201259230 Quadro Luiz Filipe Frechaut Trepa Torres Gonçalves Rodrigues Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 13 N 217794890 Quadro Maria Catarina Gouveia Rodrigues Pereira de Matos Nível 6 1 1 1.205,08 23,75  

 14 N 207164991 Quadro Mónica Vieira Martins Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 15 N 178754129 Quadro Noémia do Céu Machado Farinha Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 16 N 230839568 Quadro Paulo Jorge Silveira Ferreira Nível 8 1 1 2.500,00 23,75  

 17 N 130408760 Quadro Paulo Sérgio Duque de Brito Nível 8 1 1 4.022,26 23,75  

 18 N 203333551 Quadro Pedro Manuel Gonçalves Silva Romano Nível 8 1 1 3.037,22 23,75  

 19 N 217048366 Quadro Pedro Miguel Ribeiro Ranheta Nível 6 1 1 1.205,08 23,75  

 20 N 147233631 Quadro Valentim Alberto Correia Realinho Nível 8 1 1 3.037,22 23,75  

 21 N 219918970 Quadro Vera Lúcia Vintém Barradas Martins Nível 8 1 1 3.037,22 23,75  

 22 N 183455711 Quadro Sandra Carla Rodrigues Pinto Nível 7 2 2 1.411,67 0,24  

 23 N 188877541 Quadro Pedro Dominguinhos Nível 8 2 2 2.500,00 0,24  

 24 N 221739530 Bolseiro

Atividades de

I&D a realizar por

estudantes de

mestrado, mestrado

integrado ou por

licenciados e mestres

Elis Ossmane Nível 7 2 2 1.200,00  147,50
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Pessoal técnico do(s) beneficiário(s) a afetar ao projeto

 

Nº
Nova

Contratação
NIF Vínculo Categoria de Bolseiro Nome

Nível de

Qualificação

Ent.

Ben.
Estab.

Salário Base Mensal

(sem Subsídio

de Refeição)

Tx. de

Enc. Soc.

Seguro Acidentes

Pessoais + SSV

inscritos em cursos

não conferentes de

grau académico (BI)

 25 N 228771110 Bolseiro

Atividades de

I&D a realizar por

doutorados (BIPD)

Raquel Teixeira Nível 8 2 2 1.740,00  147,50

 26 N 209699450 Quadro Anabela Simão Nível 6 2 2 703,13 0,24  

 27 N 191331287 Quadro Luís Coelho Nível 8 2 2 2.500,00 0,24  

 28 N 206980027 Quadro Nelson Carriço Nível 8 2 2 2.500,00 0,24  

 29 N 218607083 Quadro Raquel Barreira Nível 8 2 2 2.500,00 0,24  

 30 N 198735596 Quadro Carla Santos Nível 8 2 2 2.024,80 0,24  

 31 N 204402590 Quadro Ricardo Salgado Nível 8 2 2 2.500,00 0,24  

 32 N 194948765 Quadro Ana Mata Nível 8 2 2 2.500,00 0,24  

 33 N 212183567 Quadro Ricardo Cláudio Nível 8 2 2 3.447,65 0,24  

 34 N 208113959 Quadro Nuno Teixeira Nível 8 2 2 3.201,40 0,24  

 35 N 198816146 Quadro Alcina Dourado Nível 8 2 2 3.201,40 0,24  

 36 N 269785272 Quadro Renata Coutinho Nível 6 2 2 1.143,11 0,24  

 37 N 251814858 Quadro João Capinha Nível 6 2 2 1.377,24 0,24  

 38 N 191751928 Quadro Sandra Nunes Nível 8 2 2 3.776,00 0,24  

 39 N 214135136 Quadro Susana Galvão Nível 8 2 2 3.201,40 0,24  

 40 N 206252765 Quadro Carlos Mata Nível 8 2 2 3.201,40 0,24  

 41 N 210172550 Quadro Sandrina Moreira Nível 8 2 2 3.201,40 0,24  

 42 S Bolseiro

Atividades de

I&D a realizar por

estudantes de

mestrado, mestrado

integrado ou por

licenciados e mestres

inscritos em cursos

não conferentes de

grau académico (BI)

Bolsa 1 IPSetúbal Nível 6 2 2 835,98  147,50
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Pessoal técnico do(s) beneficiário(s) a afetar ao projeto

 

Nº
Nova

Contratação
NIF Vínculo Categoria de Bolseiro Nome

Nível de

Qualificação

Ent.

Ben.
Estab.

Salário Base Mensal

(sem Subsídio

de Refeição)

Tx. de

Enc. Soc.

Seguro Acidentes

Pessoais + SSV

 43 S Bolseiro

Atividades de

I&D a realizar por

estudantes de

mestrado, mestrado

integrado ou por

licenciados e mestres

inscritos em cursos

não conferentes de

grau académico (BI)

Bolsa 2 IPSetúbal Nível 6 2 2 835,98  147,50

 44 N 204394104 Quadro Olinda Sequeira Nível 8 3 3 2.500,00 23,75  

 45 N 148034055 Quadro Dina Mateus Nível 8 3 3 2.500,00 23,75  

 46 N 186703244 Quadro Henrique Pinho Nível 8 3 3 2.500,00 23,75  

 47 N 120839440 Quadro Paulo Coelho Nível 8 3 3 2.500,00 23,75  

 48 N 195715756 Quadro Mário Gomes Nível 8 3 3 3.201,39 23,75  

 49 N 201641461 Quadro Pedro Matos Nível 7 3 3 3.037,22 23,75  

 50 N 189733829 Quadro José Pereira Nível 8 3 3 3.037,22 23,75  

 51 N 204181690 Quadro Gabriel Pires Nível 8 3 3 3.201,39 23,75  

 52 N 204824303 Quadro Carlos Ferreira Nível 8 3 3 3.201,39 23,75  

 53 N 242692397 Quadro Helena Damas Nível 7 3 3 1.205,08 23,75  

 54 N 229707254 Quadro Tânia Matos Nível 6 3 3 1.201,00 23,75  

 55 N 230004962 Quadro Susana Nunes Nível 7 3 3 1.205,08 23,75  

 56 S Bolseiro

Atividades de

I&D a realizar por

estudantes de

mestrado, mestrado

integrado ou por

licenciados e mestres

inscritos em cursos

não conferentes de

grau académico (BI)

Bolsa 1 IPTomar Nível 6 3 3 835,98  179,89

 57 S Bolseiro
Atividades de

I&D a realizar por
Bolsa 2 IPTomar Nível 6 3 3 835,98  179,89
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Pessoal técnico do(s) beneficiário(s) a afetar ao projeto

 

Nº
Nova

Contratação
NIF Vínculo Categoria de Bolseiro Nome

Nível de

Qualificação

Ent.

Ben.
Estab.

Salário Base Mensal

(sem Subsídio

de Refeição)

Tx. de

Enc. Soc.

Seguro Acidentes

Pessoais + SSV

estudantes de

mestrado, mestrado

integrado ou por

licenciados e mestres

inscritos em cursos

não conferentes de

grau académico (BI)

 58 N 119111900 Quadro Teresa Serrano Nível 8 4 2 4.268,52 23,75  

 59 N 181063948 Quadro João Samartinho Nível 8 4 2 2.500,00 23,75  

 60 N 112332226 Quadro Maria Fernanda Pires Nível 7 4 2 3.693,92 23,75  

 61 N 177366060 Quadro Teresa Ferreira Nível 6 4 2 2.238,01 23,75  

 62 N 209684283 Quadro Carla Bastos Nível 6 4 2 1.411,67 23,75  

 63 N 239049969 Quadro Maria João Madeira Nível 6 4 2 1.411,67 23,75  

 64 N 236817710 Quadro Helena Val Nível 6 4 2 1.411,67 23,75  

 65 N 203397614 Quadro António Moreira Nível 6 4 2 1.411,67 23,75  

 66 N 213632730 Quadro Teresa Bento Nível 8 4 2 3.201,39 23,75  
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

 
 

Pessoal técnico do(s) beneficiário(s) a afetar ao projeto
 

Nº Meses de duração

do projeto (1)
Taxa de Imputação Taxa de Imputação de Análise Custo Total Custo Elegível Corrigido

Nº Nome

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Total 2021 2022 2023 2024 Total

 1 Ana Ercília Reis José 2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  1.082,81 5.955,47 3.248,44  10.286,72 1.082,81 5.955,47 3.248,44  10.286,72
 2 Artur Jorge Casqueiro Romão 2,00 11,00 6,00  16,00 15,00 15,00  16,00 15,00 15,00  1.155,00 5.955,47 3.248,44  10.358,91 1.155,00 5.955,47 3.248,44  10.358,91
 3 Francisco Luis Mondragão Rodrigues2,00 11,00 6,00  16,00 15,00 15,00  16,00 15,00 15,00  1.155,00 5.955,47 3.248,44  10.358,91 1.155,00 5.955,47 3.248,44  10.358,91
 4 Hermelinda da Conceição Trindade Carlos2,00 11,00 6,00  20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 20,00  1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63 1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63
 5 João Emilio Alves 2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  1.082,81 5.955,47 3.248,44  10.286,72 1.082,81 5.955,47 3.248,44  10.286,72
 6 Jorge Miguel Calha Rainho Machado2,00 11,00 6,00  20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 20,00  1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63 1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63
 7 José Júlio Curricas Feiteira 2,00 11,00 6,00  20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 20,00  1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63 1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63
 8 Luis Alcino Pinto Monteiro da Conceição2,00 11,00 6,00  8,00 8,00 10,00  8,00 8,00 10,00  577,50 3.176,25 2.165,63  5.919,38 577,50 3.176,25 2.165,63  5.919,38
 9 Luis Carlos Loures 2,00 11,00 6,00  2,00 2,00 2,00      144,38 794,06 433,13  1.371,57      
 10 Luis Filipe do Carmo Calado 2,00 11,00 6,00  5,50 7,00 7,00  5,50 7,00 7,00  191,38 1.339,67 730,73  2.261,78 191,38 1.339,67 730,73  2.261,78
 11 Luis Manuel Tremoceiro Baptista2,00 11,00 6,00  25,00 25,00 25,00  25,00 25,00 25,00  1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53 1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53
 12 Luiz Filipe Frechaut Trepa Torres Gonçalves Rodrigues2,00 11,00 6,00  1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  72,19 397,03 216,56  685,78 72,19 397,03 216,56  685,78
 13 Maria Catarina Gouveia Rodrigues Pereira de Matos2,00 11,00 6,00  20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 20,00  695,93 3.827,64 2.087,80  6.611,37 695,93 3.827,64 2.087,80  6.611,37
 14 Mónica Vieira Martins 2,00 11,00 6,00  17,00 17,00 17,00  17,00 17,00 17,00  1.227,19 6.749,53 3.681,56  11.658,28 1.227,19 6.749,53 3.681,56  11.658,28
 15 Noémia do Céu Machado Farinha2,00 11,00 6,00  10,00 10,00 10,00  10,00 10,00 10,00  721,88 3.970,31 2.165,63  6.857,82 721,88 3.970,31 2.165,63  6.857,82
 16 Paulo Jorge Silveira Ferreira 2,00 11,00 6,00  3,00 3,00 3,00  3,00 3,00 3,00  216,56 1.191,09 649,69  2.057,34 216,56 1.191,09 649,69  2.057,34
 17 Paulo Sérgio Duque de Brito 2,00 11,00 6,00  3,00 3,00 3,00  3,00 3,00 3,00  348,43 1.916,36 1.045,28  3.310,07 348,43 1.916,36 1.045,28  3.310,07
 18 Pedro Manuel Gonçalves Silva Romano2,00 11,00 6,00  2,00 2,00 2,00  2,00 2,00 2,00  175,40 964,70 526,20  1.666,30 175,40 964,70 526,20  1.666,30
 19 Pedro Miguel Ribeiro Ranheta 2,00 11,00 6,00  25,00 25,00 25,00  25,00 25,00 25,00  869,92 4.784,54 2.609,75  8.264,21 869,92 4.784,54 2.609,75  8.264,21
 20 Valentim Alberto Correia Realinho2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  1.315,50 7.235,23 3.946,49  12.497,22 1.315,50 7.235,23 3.946,49  12.497,22
 21 Vera Lúcia Vintém Barradas Martins2,00 11,00 6,00  20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 20,00  1.753,99 9.646,97 5.261,98  16.662,94 1.753,99 9.646,97 5.261,98  16.662,94
 22 Sandra Carla Rodrigues Pinto 2,00 12,00 6,00  35,00 35,00 35,00  35,00 35,00 35,00  1.155,63 6.933,78 3.466,89  11.556,30      
 23 Pedro Dominguinhos 0,00 10,00 0,00  15,00 15,00 0,00       4.385,50   4.385,50      
 24 Elis Ossmane 2,00 12,00 6,00  35,00 35,00 35,00      943,25 5.659,50 2.829,75  9.432,50      
 25 Raquel Teixeira 2,00 10,00 0,00  25,00 25,00 0,00      943,75 4.718,75   5.662,50      
 26 Anabela Simão 2,00 12,00 6,00  35,00 35,00 35,00      575,60 3.453,61 1.726,80  5.756,01      
 27 Luís Coelho 0,00 6,00 6,00  0,00 13,00 13,00       2.280,46 2.280,46  4.560,92      
 28 Nelson Carriço 0,00 6,00 6,00  0,00 17,00 17,00       2.982,14 2.982,14  5.964,28      
 29 Raquel Barreira 0,00 6,00 6,00  0,00 12,00 11,00       2.105,04 1.929,62  4.034,66      
 30 Carla Santos 0,00 6,00 6,00  0,00 17,00 17,00       2.415,29 2.415,29  4.830,58      
 31 Ricardo Salgado 0,00 6,00 6,00  0,00 17,00 17,00       2.982,14 2.982,14  5.964,28      
 32 Ana Mata 0,00 6,00 6,00  0,00 17,00 17,00       2.982,14 2.982,14  5.964,28      
 33 Ricardo Cláudio 0,00 6,00 6,00  0,00 50,00 50,00       12.095,74 12.095,74  24.191,48      
 34 Nuno Teixeira 2,00 12,00 6,00  11,00 11,00 11,00      823,66 4.941,99 2.470,99  8.236,64      
 35 Alcina Dourado 2,00 12,00 6,00  15,00 15,00 15,00      1.123,18 6.739,08 3.369,54  11.231,80      
 36 Renata Coutinho 0,00 8,00 6,00  0,00 20,00 20,00       2.138,93 1.604,19  3.743,12      
 37 João Capinha 0,00 8,00 6,00  0,00 20,00 20,00       2.577,02 1.932,76  4.509,78      
 38 Sandra Nunes 2,00 2,00 0,00  15,00 15,00 0,00      1.324,77 1.324,77   2.649,54      
 39 Susana Galvão 2,00 12,00 6,00  10,00 10,00 10,00      748,79 4.492,72 2.246,36  7.487,87      
 40 Carlos Mata 2,00 10,00 0,00  20,00 20,00 0,00      1.497,57 7.487,86   8.985,43      
 41 Sandrina Moreira 2,00 2,00 0,00  15,00 15,00 0,00      1.123,18 1.123,18   2.246,36      
 42 Bolsa 1 IPSetúbal 2,00 12,00 4,00  100,00 100,00 100,00      1.966,96 11.801,76 3.933,92  17.702,64      



 

04/SIAC/2021 - SIAC (Transf. Conhecimento Científico e Tecnológico) Página 47 de 78
Projeto: 600028348:: INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

 

Pessoal técnico do(s) beneficiário(s) a afetar ao projeto
 

Nº Meses de duração

do projeto (1)
Taxa de Imputação Taxa de Imputação de Análise Custo Total Custo Elegível Corrigido

Nº Nome

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Total 2021 2022 2023 2024 Total

 43 Bolsa 2 IPSetúbal 0,00 12,00 6,00  0,00 100,00 100,00       11.801,76 5.900,88  17.702,64      
 44 Olinda Sequeira 2,00 11,00 6,00  25,00 25,00 25,00  25,00 25,00 25,00  1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53 1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53
 45 Dina Mateus 2,00 11,00 6,00  25,00 25,00 25,00  25,00 25,00 25,00  1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53 1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53
 46 Henrique Pinho 2,00 11,00 6,00  25,00 25,00 25,00  25,00 25,00 25,00  1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53 1.804,69 9.925,78 5.414,06  17.144,53
 47 Paulo Coelho 2,00 11,00 6,00  20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 20,00  1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63 1.443,75 7.940,63 4.331,25  13.715,63
 48 Mário Gomes 2,00 11,00 6,00  20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 20,00  1.848,80 10.168,41 5.546,41  17.563,62 1.848,80 10.168,41 5.546,41  17.563,62
 49 Pedro Matos 2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  1.315,50 7.235,23 3.946,49  12.497,22 1.315,50 7.235,23 3.946,49  12.497,22
 50 José Pereira 2,00 11,00 6,00  16,00 16,00 16,00  16,00 16,00 16,00  1.403,20 7.717,58 4.209,59  13.330,37 1.403,20 7.717,58 4.209,59  13.330,37
 51 Gabriel Pires 2,00 11,00 6,00  16,00 16,00 16,00  16,00 16,00 16,00  1.479,04 8.134,73 4.437,13  14.050,90 1.479,04 8.134,73 4.437,13  14.050,90
 52 Carlos Ferreira 2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  1.386,60 7.626,31 4.159,81  13.172,72 1.386,60 7.626,31 4.159,81  13.172,72
 53 Helena Damas 2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  521,95 2.870,73 1.565,85  4.958,53 521,95 2.870,73 1.565,85  4.958,53
 54 Tânia Matos 2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  520,18 2.861,01 1.560,55  4.941,74 520,18 2.861,01 1.560,55  4.941,74
 55 Susana Nunes 2,00 11,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  521,95 2.870,73 1.565,85  4.958,53 521,95 2.870,73 1.565,85  4.958,53
 56 Bolsa 1 IPTomar 0,00 12,00 0,00  0,00 100,00 0,00  0,00 100,00 0,00   12.190,44   12.190,44  12.190,44   12.190,44
 57 Bolsa 2 IPTomar 0,00 9,00 3,00  0,00 100,00 100,00  0,00 100,00 100,00   9.142,83 3.047,61  12.190,44  9.142,83 3.047,61  12.190,44
 58 Teresa Serrano 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  3.697,61 22.185,63 11.092,82  36.976,06 3.697,61 22.185,63 11.092,82  36.976,06
 59 João Samartinho 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  2.165,63 12.993,75 6.496,88  21.656,26 2.165,63 12.993,75 6.496,88  21.656,26
 60 Maria Fernanda Pires 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  3.199,86 19.199,15 9.599,57  31.998,58 3.199,86 19.199,15 9.599,57  31.998,58
 61 Teresa Ferreira 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  1.938,68 11.632,06 5.816,03  19.386,77 1.938,68 11.632,06 5.816,03  19.386,77
 62 Carla Bastos 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59 1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59
 63 Maria João Madeira 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59 1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59
 64 Helena Val 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59 1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59
 65 António Moreira 2,00 12,00 6,00  30,00 30,00 30,00  30,00 30,00 30,00  1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59 1.222,86 7.337,15 3.668,58  12.228,59
 66 Teresa Bento 2,00 12,00 6,00  15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00  1.386,60 8.319,61 4.159,81  13.866,02 1.386,60 8.319,61 4.159,81  13.866,02

TOTAL 64.283,01 423.200,86 216.523,76  704.007,63 51.912,29 314.983,64 158.941,02  525.836,95
 
(1) O “Nº de meses do projeto” refere-se ao nº de meses de execução do projeto nos quais o técnico irá participar e não ao nº de meses de remuneração
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QUADRO DE INVESTIMENTOS
 
 
Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

 

1 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.082,81 433,12 1.515,93 1.515,93

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

2 Custos com pessoal
- 2022 2022 5.955,47 2.382,19 8.337,66 8.337,66

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

3 Custos com pessoal
- 2023 2023 3.248,44 1.299,38 4.547,82 4.547,82

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

4 Custos com pessoal
- 2021 2021 3.392,81 1.357,12 4.749,93 4.749,93

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

5 Custos com pessoal
- 2022 2022 17.866,41 7.146,56 25.012,97 25.012,97

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

6 Custos com pessoal
- 2023 2023 9.745,32 3.898,13 13.643,45 13.643,45

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

7 Custos com pessoal
- 2021 2021 6.207,34 2.482,94 8.690,28 8.690,28

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

8 Custos com pessoal
- 2022 2022 34.140,41 13.656,16 47.796,57 47.796,57

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

9 Custos com pessoal
- 2023 2023 18.622,03 7.448,81 26.070,84 26.070,84

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

10 Custos com pessoal
- 2021 2021 4.563,94 1.825,58 6.389,52 6.389,52

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

6

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

11 Custos com pessoal
- 2022 2022 25.101,64 10.040,66 35.142,30 35.142,30

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

6

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

12 Custos com pessoal
- 2023 2023 13.691,80 5.476,72 19.168,52 19.168,52

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

6

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

13 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.443,76 577,50 2.021,26 1.819,13

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

14 Custos com pessoal
- 2022 2022 7.940,62 3.176,25 11.116,87 10.005,18

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

15 Custos com pessoal
- 2023 2023 4.764,39 1.905,76 6.670,15 6.063,76

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo



 

04/SIAC/2021 - SIAC (Transf. Conhecimento Científico e Tecnológico) Página 52 de 78
Projeto: 181321 :: INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

 
Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

16 Custos com pessoal
- 2021 2021 191,38 76,55 267,93 267,93

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

17 Custos com pessoal
- 2022 2022 1.339,67 535,87 1.875,54 1.875,54

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

18 Custos com pessoal
- 2023 2023 730,73 292,29 1.023,02 1.023,02

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

19 Custos com pessoal
- 2021 2021 72,19 28,88 101,07 101,07

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

20 Custos com pessoal
- 2022 2022 397,03 158,81 555,84 555,84

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

21 Custos com pessoal
- 2023 2023 216,56 86,62 303,18 303,18

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

22 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.227,19 490,88 1.718,07 1.718,07

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

7

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

23 Custos com pessoal
- 2022 2022 6.749,53 2.699,81 9.449,34 9.449,34

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

7

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

24 Custos com pessoal
- 2023 2023 3.681,56 1.472,62 5.154,18 5.154,18

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

7

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

25 Custos com pessoal
- 2021 2021 564,99 226,00 790,99 790,99

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

9

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

26 Custos com pessoal
- 2022 2022 3.107,45 1.242,98 4.350,43 4.350,43

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

9

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo



 

04/SIAC/2021 - SIAC (Transf. Conhecimento Científico e Tecnológico) Página 55 de 78
Projeto: 181321 :: INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

 
Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

27 Custos com pessoal
- 2023 2023 1.694,97 677,99 2.372,96 2.372,96

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

9

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

28 Custos com pessoal
- 2021 2021 175,40 70,16 245,56 245,56

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

29 Custos com pessoal
- 2022 2022 964,70 385,88 1.350,58 1.350,58

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

30 Custos com pessoal
- 2023 2023 526,20 210,48 736,68 736,68

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

1 63.2 Remunerações
do Pessoal 1 Portalegre

União das
freguesias
da Sé e São
Lourenço

Alentejo

31 Custos com pessoal
- 2021 2021 2.480,40 992,16 3.472,56 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

32 Custos com pessoal
- 2022 2022 12.644,05 5.057,62 17.701,67 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

33 Custos com pessoal
- 2023 2023 3.466,89 1.386,76 4.853,65 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

34 Custos com pessoal
- 2021 2021 943,25 377,30 1.320,55 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

35 Custos com pessoal
- 2022 2022 5.659,50 2.263,80 7.923,30 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

36 Custos com pessoal
- 2023 2023 2.829,75 1.131,90 3.961,65 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

37 Custos com pessoal
- 2021 2021 943,75 377,50 1.321,25 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

38 Custos com pessoal
- 2022 2022 4.718,75 1.887,50 6.606,25 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

39 Custos com pessoal
- 2021 2021 4.414,53 1.765,81 6.180,34 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

40 Custos com pessoal
- 2022 2022 26.487,17 10.594,87 37.082,04 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

41 Custos com pessoal
- 2023 2023 11.276,62 4.510,65 15.787,27 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

42 Custos com pessoal
- 2022 2022 31.575,39 12.630,16 44.205,55 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

43 Custos com pessoal
- 2023 2023 25.674,51 10.269,80 35.944,31 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

44 Custos com pessoal
- 2022 2022 8.069,32 3.227,73 11.297,05 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

45 Custos com pessoal
- 2023 2023 7.893,90 3.157,56 11.051,46 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

46 Custos com pessoal
- 2021 2021 823,66 329,46 1.153,12 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

47 Custos com pessoal
- 2022 2022 4.941,99 1.976,80 6.918,79 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

48 Custos com pessoal
- 2023 2023 2.470,99 988,40 3.459,39 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

49 Custos com pessoal
- 2022 2022 4.715,95 1.886,38 6.602,33 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

6

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

50 Custos com pessoal
- 2023 2023 3.536,95 1.414,78 4.951,73 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

6

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

51 Custos com pessoal
- 2021 2021 2.620,75 1.048,30 3.669,05 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

3

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

52 Custos com pessoal
- 2022 2022 8.611,04 3.444,42 12.055,46 0,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

3

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

2 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

53 Custos com pessoal
- 2021 2021 3.609,38 1.443,75 5.053,13 5.053,13

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

54 Custos com pessoal
- 2022 2022 19.851,56 7.940,62 27.792,18 27.792,18

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

55 Custos com pessoal
- 2023 2023 10.828,12 4.331,25 15.159,37 15.159,37

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

56 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.804,69 721,88 2.526,57 2.526,57

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

57 Custos com pessoal
- 2022 2022 9.925,78 3.970,31 13.896,09 13.896,09

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

58 Custos com pessoal
- 2023 2023 5.414,06 2.165,62 7.579,68 7.579,68

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

59 Custos com pessoal
- 2021 2021 3.292,55 1.317,02 4.609,57 4.609,57

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

60 Custos com pessoal
- 2022 2022 18.109,04 7.243,62 25.352,66 25.352,66

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

61 Custos com pessoal
- 2023 2023 9.877,66 3.951,06 13.828,72 13.828,72

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

11

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

62 Custos com pessoal
- 2021 2021 2.794,54 1.117,82 3.912,36 3.912,36

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

2

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

63 Custos com pessoal
- 2022 2022 15.369,96 6.147,98 21.517,94 21.517,94

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

2

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

64 Custos com pessoal
- 2023 2023 8.383,62 3.353,45 11.737,07 11.737,07

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

2

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

65 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.403,20 561,28 1.964,48 1.964,48

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

66 Custos com pessoal
- 2022 2022 16.860,41 6.744,16 23.604,57 23.604,57

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

67 Custos com pessoal
- 2023 2023 7.257,20 2.902,88 10.160,08 10.160,08

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

14

Fomento de projetos
semente e spin-offs,
no âmbito do sistema
de I&I, com vista à
transformação de
ideias inovadoras
em iniciativas
empresariais,
incluindo o
desenvolvimento
de validação de
protótipos, provas
de conceito pré-
comerciais e ou
processos par…

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

68 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.386,60 554,64 1.941,24 1.941,24

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

5

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

69 Custos com pessoal
- 2022 2022 7.626,31 3.050,52 10.676,83 10.676,83

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

5

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

70 Custos com pessoal
- 2023 2023 4.159,81 1.663,92 5.823,73 5.823,73

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

5

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

71 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.043,90 417,56 1.461,46 1.461,46

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

9

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

72 Custos com pessoal
- 2022 2022 5.741,46 2.296,58 8.038,04 8.038,04

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

9

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

73 Custos com pessoal
- 2023 2023 3.131,70 1.252,68 4.384,38 4.384,38

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

9

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

74 Custos com pessoal
- 2021 2021 520,18 208,07 728,25 728,25

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

75 Custos com pessoal
- 2022 2022 2.861,01 1.144,40 4.005,41 4.005,41

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

76 Custos com pessoal
- 2023 2023 1.560,55 624,22 2.184,77 2.184,77

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

77 Custos com pessoal
- 2022 2022 12.190,44 4.876,18 17.066,62 17.066,62

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

6

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

3 63.2 Remunerações
do Pessoal 3 Tomar

União das
freguesias de
Tomar (São
João Baptista)
e Santa Maria
dos Olivais

Centro

78 Custos com pessoal
- 2021 2021 3.697,61 1.479,04 5.176,65 5.176,65

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

79 Custos com pessoal
- 2022 2022 22.185,63 8.874,25 31.059,88 31.059,88

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

80 Custos com pessoal
- 2023 2023 11.092,82 4.437,13 15.529,95 15.529,95

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

1

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

81 Custos com pessoal
- 2021 2021 2.165,63 866,25 3.031,88 3.031,88

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

2

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

82 Custos com pessoal
- 2022 2022 12.993,75 5.197,50 18.191,25 18.191,25

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

2

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

83 Custos com pessoal
- 2023 2023 6.496,88 2.598,75 9.095,63 9.095,63

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

2

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

84 Custos com pessoal
- 2021 2021 3.199,86 1.279,94 4.479,80 4.479,80

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

3

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

85 Custos com pessoal
- 2022 2022 19.199,15 7.679,66 26.878,81 26.878,81

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

3

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

86 Custos com pessoal
- 2023 2023 9.599,57 3.839,83 13.439,40 13.439,40

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

3

Promoção de
iniciativas que,
não sendo do
domínio da atividade
corrente, potenciem a
obtenção e produção
de informação
relevante no contexto
da valorização
e transferência
de tecnologia,
nomeadamente
roadmapping e
vigilância tecnológica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

87 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.938,68 775,47 2.714,15 2.714,15

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

5

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

88 Custos com pessoal
- 2022 2022 11.632,06 4.652,82 16.284,88 16.284,88

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

5

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

89 Custos com pessoal
- 2023 2023 5.816,03 2.326,41 8.142,44 8.142,44

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

5

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Quadro de Investimentos

 

Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

90 Custos com pessoal
- 2021 2021 2.445,72 978,29 3.424,01 3.424,01

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

91 Custos com pessoal
- 2022 2022 14.674,30 5.869,72 20.544,02 20.544,02

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

92 Custos com pessoal
- 2023 2023 7.337,16 2.934,86 10.272,02 10.272,02

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

8

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

93 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.222,86 489,14 1.712,00 1.712,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

94 Custos com pessoal
- 2022 2022 7.337,15 2.934,86 10.272,01 10.272,01

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

95 Custos com pessoal
- 2023 2023 3.668,58 1.467,43 5.136,01 5.136,01

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

10

Ações de
demonstração de
desenvolvimento
tecnológico com vista
à sua valorização
económica

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

96 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.222,86 489,14 1.712,00 1.712,00

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

97 Custos com pessoal
- 2022 2022 7.337,15 2.934,86 10.272,01 10.272,01

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

98 Custos com pessoal
- 2023 2023 3.668,58 1.467,43 5.136,01 5.136,01

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

4

Iniciativas de
interação e
transferência de
conhecimento
com vista à sua
valorização
económica, incluindo
atividades de rede,
promoção nacional e
internacional

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

99 Custos com pessoal
- 2021 2021 1.386,60 554,64 1.941,24 1.941,24

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo

100 Custos com pessoal
- 2022 2022 8.319,61 3.327,84 11.647,45 11.647,45

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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Nº Designação
Aquisição

(ano)
Custo Direto

Restantes

custos

Investimento

Elegível

Elegível

Corrigido

Classificação

das Despesas
Ativ. Tipologia da Operação

Entid.

Benef.

Rubrica do

SNC/SNC-AP
Local Concelho Freguesia NUTS II

101 Custos com pessoal
- 2023 2023 4.159,81 1.663,92 5.823,73 5.823,73

Despesas com
pessoal técnico do
beneficiário

13

Ações de
disseminação e de
difusão de novos
conhecimentos
e tecnologias
gerados no âmbito
da I&D, para o
tecido empresarial,
que envolvam
projetos-piloto
demonstradores,
ações setoriais de
experimentação ou
ações de difusão de
informação científica
e tec…

4 63.2 Remunerações
do Pessoal 2 Santarém

União das
freguesias
de Santarém
(Marvila),
Santa Iria da
Ribeira de
Santarém,
Santarém (São
Salvador) e
Santarém (São
Nicolau)

Alentejo
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INDICADORES
 
 

Contributo para indicadores do PO
 

Nº Indicador Método de cálculo Unidade Referencial de partida Meta a atingir
 

 1 Aumento do número de empresas em cooperação/colaboração com o centro e
interface tecnológico durante o projeto (%)

número de empresas em cooperação/
colaboração com o centro e interface
tecnológico durante o projeto

% 20 50%  

 2 Novos projetos de colaboração com empresas dinamizados pelo centro e interface
tecnológico, iniciados ou concretizados durante o projeto (%)

Foram considerados os projetos
financiados por organismos externos
em curso no ano de 2020 que tinham
como parceiros pelo menos uma
empresa.

% 25 68%  

  
 

Indicadores relevantes na perspetiva do beneficiário/projeto
 

Nº Indicador Método de cálculo Unidade Referencial de partida Meta a atingir
 

1 Número de ações de disseminação realizadas no decorrer do projeto
Inclui, seminários, workshop's,

demonstradores, evento inicial e final.
ação 0 19

2 Número de participantes nas ações de disseminação realizadas no decorrer do projeto
Número de participantes envolvidos nas ações

de disseminação.
participantes 0 150

 
 
 

Observações: 

x
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ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO (RECURSOS FINANCEIROS) - TOTAL
  

 Rubricas 2021 2022 2023 Total
%

Invest.
 

 
 Capitais Próprios (1)       
 Capital       
 Prestações Suplementares de Capital       
 Autofinanciamento (2)       
 Comparticipação Nacional 10.901,58 66.146,55 33.377,61 110.425,74 15,00  
 Fundos Próprios de Natureza Pública       
 OE       
 Capítulo 50º       
 AL       
 ADR       
 Outras Fontes 10.901,58 66.146,55 33.377,61 110.425,74 15,00  
 Financiamentos 61.775,62 374.830,51 189.139,79 625.745,92 85,00  
 Financiamento de Instituições de Crédito       
 Empréstimos por Obrigações       
 Financiamento de Sócios/Acionistas       
 Suprimentos Consolidados (3)       
 Outras dívidas a Sócios/Acionistas       
 Fornecedores de Investimentos       
 Locação Financeira       
 Financiamento das empresas       
 Incentivo 61.775,62 374.830,51 189.139,79 625.745,92 85,00  
 Não Reembolsável (INR) 61.775,62 374.830,51 189.139,79 625.745,92 85,00  
 Reembolsável (IR)       
 Outros       
 FINANCIAMENTO TOTAL 72.677,20 440.977,06 222.517,40 736.171,66 100,00  
 INVESTIMENTO TOTAL 89.996,20 592.481,19 303.133,25 985.610,64   
 INVESTIMENTO ELEGÍVEL TOTAL 72.677,20 440.977,06 222.517,40 736.171,66   
 


