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« Estratégia 2: Incentivar a criação de
produtos

Estratégia 3: Fomentar a incorporação de
novas tecnologias »

Ação 2.1: Nos critérios de avaliação dos
editais
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:15 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 2.1: Nos critérios de
avaliação dos editais, aumentar a pontuação das
propostas que tenham ações de sustentabilidade
econômica e ambiental;

Ou volte para o eixo Economia, Sustentabilidade ambiental e Inovação.

Este post foi publicado emEconomia Sustentabilidade ambiental e Inovação, Nos critérios de
avaliação dos editais e tags Editais, Sustentabilidade. Bookmark o permalink. Comentar ou
deixar um trackback:Trackback URL.

Um Comentário

Artesol Artesanato Solidário
Publicado 9 de outubro de 2014 em 19:43 | Permalink

Nos critérios de avaliação dos editais, aumentar a pontuação das propostas que
comprovadamente atuem seguindo os princípios do Comércio Justo.

Faça login para responder.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.
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