Etivita - Empresa acreditada para Portugal 2020

A ETIVITA está acreditada para a elaboração de candidaturas a “vales simplificados&quot; de
I&DT (Investigação e Desenvolvimento Tecnológico), Inovação, Empreendedorismo e
Internacionalização, integrando a bolsa de entidades acreditadas no âmbito dos Programas
Portugal 2020.

Reforçar a competitividade da economia portuguesa e a sua presença no mercado
internacional, constitui um dos desafios de Portugal para 2020. Com o objetivo de alcançar a
necessária mudança estrutural, aumentar a criação de emprego e retomar a dinâmica de
convergência com as economias mais avançadas da União Europeia, Portugal pretende
tornar-se um país mais próspero, mais inclusivo e mais coeso.

A ETIVITA possui o know-how e a experiência para apoiar e desenvolver os melhores
projetos para a sua organização nas quatro áreas contempladas com a finalidade de
proporcionar condições para a consolidação das PME:
- No eixo I&DT (Investigação e Desenvolvimento Tecnológico) a ETIVITA presta serviços
de consultoria para projetos de Investigação e Desenvolvimento, bem como em serviços de
Transferência de Tecnologia.
- Na área da Inovação apoiamos projetos resultantes de um primeiro contacto com o SIS
(Sistema de Investigação e Inovação), incluindo serviços de direitos de propriedade intelectual
e industrial. Prestamos serviços de consultoria e assistência técnica, Qualidade e Eco
inovação, Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), Marcas e Design, e Proteção de Propriedade Industrial.
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Beneficiários: PME com pelo menos 3 postos de trabalho.
- No segmento de Internacionalização a ETIVITA visa apoiar as PME tendo em vista o
reforço da sua capacitação empresarial, prestando um conjunto de serviços: Estudo de
caraterização dos Mercados, deslocações, alojamentos, aluguer de espaços e equipamentos,
decoração de espaços promocionais e serviços de tradução, associadas a ações de promoção
realizadas em mercados externos.
Beneficiários: PME com pelo menos 3 postos de trabalho
- No âmbito do Empreendedorismo, prestamos serviços de consultoria para o arranque
de empresas: Plano de Negócios, Plano de Marketing e Economia Digital (site, loja online,
ferramenta B2B, comunicação Web).
Beneficiários: PME com menos de 2 anos sob qualquer natureza e forma jurídica.

Contacte-nos para mais informações sobre os nossos serviços.
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