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Deescritivo

Empresa acreditada - PProcesso Simpplificado - Valles
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Prrocesso
addministrativo

PA # 16/C
CB/2015
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Quueixa

[... tive algumas
a
respoostas não conndicentes: som
mos acreditado
dos nos Vales Inovação com
mo
prestadorres de servi
viços mas sóó temos vallencia e com
ompetencia innterna para a
implemenntação de sisttemas de gestã
tão e registos de marcas. [....] precisamoss de intervençção
de consuultadoria espeecializada na area da econnomia digital e como não é uma area da
nossa com
mpetencia ser
erá que podem
mos fazer um
ma candidatura
ra aos vale inoovação (quand
ndo
reabrirem
m) para esta aarea e sendo nós
n acreditadoo nos vale inov
ovação?...]
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Suumário

Apreciadaa queixa contr
tra a prestaçãoo de informaçções contradittórias ou não condicentes - o
Curador do Beneficiáriio informa claarificando as disposições
d
leggais aplicáveiss.

1- Uma entidade
e
quee se encontree acreditada para prestaçção de serviçços no projeeto
simplificado “Vale Inovvação”, como é o caso, não é consideradda admissível para
p apresenttar
uma canddidatura ao vvale inovação (quando reaabrirem), de acordo com o disposto nas
n
alíneas g)) e i) do ponnto “4. do “Prrocesso de acrreditação de entidades parra prestação de
serviços – projeto sim plificado “Valle”, de 7 de maio
m de 2015, alterado em 3 de agosto de
2015.
5

Sínntese da
reecomendação

Este docu
umento norm
mativo tem fundamento
fu
no
n n.º 1 do aartigo 17.º do Regulamennto
Específicoo do Domínioo Competitiviidade e Intern
nacionalizaçãoo, adotado peela Portaria n.º
n
57-A/20155, de 27 de feevereiro, alteraada pela Portaria n.º 181-B//2015, de 19 de
d junho, e peela
Declaraçãão de Retificaçção n.º 30-B/22015, de 26 dee junho.
2- Todaviia, atendendoo a que a em
mpresa é aind
da entidade accreditada parra prestação de
serviços nos
n projetos ssimplificados “Vale Empreeendedorismo” e “Vale Internacionalizaçãoo”,
mas não o é no “Vale II&D”, pode, querendo e casso cumpra os demais requiisitos aplicáveeis,
apresentaar candidaturaa e ser entidadde beneficiáriaa no “Vale I&D
D”.
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