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N.º Certificação NIF Entidade Parecer Serviços Registo

1 513643710 TerraConsultores - Consultoria Agro-Alimentar, Florestal e Ambiental, Lda Acreditar a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l) Renovação

2 512017271
Norma Açores - Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento 

Regional, SA
Acreditar a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k) Renovação

3 512054134 Fundo de maneio - Consultoria, recursos humanos e investimentos, Lda Acreditar a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l) Renovação

4 505253739
PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados - Sociedade de Advogados, 

S.P., R.L.
Acreditar g) Renovação

5 512017050 Universidade dos Açores Acreditar a); b); c); d); e); f); h); i); j); k); l) Renovação

6 508128684 NUTRIGENETIK LDA Acreditar a); b); c); d); e); f) Renovação

7 513357971 PCTTER - Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira Acreditar a); b); c); d); e); f); h); i); j); k); l) Renovação

8 600085740
Secretaria Regional dos Transportes e das Obras Públicas - Laboratório 

Reginal de Engenharia Civil - LREC 
Acreditar a); b); c); d); e); f) Renovação

9 208857184 David Mendes Acreditar a); b); c); d); e); f) Renovação

10 514835117
Associação para o Desenvolvimento do Atlantic International Research 

Centre - AD AIR Centre
Acreditar a); b; e); i); j) Inicial

11 510671381 Council4Innovation- The Mentoring Group Uni. Lda Acreditar a); b); c); l) Inicial

Vale Serviços

Oportunidades I&D a) Serviços de consultoria em atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico

Oportunidades I&D b) Serviços de transferência de tecnologia

Oportunidades I&D c) Serviços de assistência técnica para a implementação de recomendações de curto prazo

Oportunidades I&D d)

Oportunidades I&D e)

Oportunidades I&D f)

DPI
g)

Spin-off h)

Spin-off i)

Spin-off j)

Spin-off k)

Matching l)

Serviços de consultoria no âmbito da transferência de conhecimento e tecnologia, designadamente atividades de planeamento, organização,

execução e avaliação de intermediação e/ou ajustamento entre fornecedores de conhecimento, agências de suporte e o tecido empresarial,

promovendo o mapeamento e emparelhamento entre procura e oferta de conhecimento e tecnologia

Prioridade de Investimento 1.2 - Promoção do investimento das empresas na I&D, desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de investigação e

desenvolvimento e o setor do ensino superior, em especial promoção do investimento no desenvolvimento de produtos e serviços, na transferência de tecnologia, na inovação

social, na eco inovação, em aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e na inovação aberta através de especialização inteligente, e o apoio

à investigação tecnológica e aplicada, linhas-piloto, ações de validação precoce dos produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que

toca às tecnologias facilitadoras essenciais, e à difusão de tecnologias de interesse geral

Objetivo Específico 1.2.1 -  Fomentar as iniciativas de I&D de contexto empresarial, reforçando a ligação das empresas aos centros de I&D e ao ensino superior (FEDER)

Aviso: ACORES-47-2019-37 - Vales I&D+ empresas - 

Acreditação de entidades prestadoras de serviços especializados

Na componente de diagnósticos de oportunidades de investigação, serviços relacionados com a identificação de problemas técnicos ao nível

de produtos e processos, cuja resolução envolva a contratação de serviços de I&D ou de transferência de tecnologia, incluindo a

demonstração não disseminada no setor 

Na componente de diagnósticos de oportunidades de investigação, serviços relacionados com a avaliação de oportunidades de I&D e

identificação de uma estratégia de I&D e respetivo plano de ação

Na componente de assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo, identificadas no âmbito do diagnóstico

efetuado, são elegíveis os serviços relacionados com as ações que se situem num Nível de Maturidade Tecnológica igual ou inferior a 7

Serviços de consultoria e registo de patentes e licenciamento de DPI, ou a aquisição dos mesmos a entidades terceiras, nas modalidades de

aquisição permanentes e exclusivos desses direitos

Consultoria para a transformação de ideias em negócio

Serviços de apoio a atividades de valorização dos resultados de I&D

Serviços de mentoria, aquisição de direitos de preferência sobre resultados de investigação e tecnologias, roadmaping e vigilância

Na componente de serviços de fomento à criação e desenvolvimento de spin-offs, que explorem o conhecimento e potencial resultante de

atividades de investigação, serviços de consultoria em atividades de suporte e assistência técnica a projetos semente e à criação e

desenvolvimento de spin—offs, incluindo planos de ação, estratégicos e de negócios


