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I. SISTEMA DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO PRODUTIVA” (AVISO N.º 15/SI/2019) 
 

OBJETIVO: 

Apoiar financeiramente projetos que contribuam para o: 

 Aumento do investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras (produto ou 

processo), reforçando o investimento empresarial em atividades inovadoras, promovendo o aumento da 

produção transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido económico, 

através do desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D (investigação e 

desenvolvimento tecnológico) e na integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos e 

ainda para a criação de emprego qualificado (Prioridade de Investimento (PI) 1.2 mencionada na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 19.º do RECI). 

 Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, através do 

investimento empresarial em atividades inovadoras e qualificadas que contribuam para sua progressão 

na cadeia de valor (Prioridade de Investimento (PI) 3.3 mencionada na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º do 

RECI). 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades inovadoras, que se proponham desenvolver um 

investimento inicial, relacionados com as seguintes tipologias: 

a) A criação de um novo estabelecimento; 

b) O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento corresponder no 

mínimo a 20% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto. Nesta tipologia a empresa deve 

aumentar a sua capacidade produtiva de bens e/ou serviços já produzidos nesse estabelecimento. 

c) A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no 

estabelecimento, sendo que os custos elegíveis devem exceder em, pelo menos, 200% o valor 

contabilístico dos ativos que são reutilizados, tal como registado no exercício fiscal precedente ao início 

dos trabalhos (2018). 

d) A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente (nesta 

tipologia não se está na presença de novas produções: bens ou serviços, a tipologia corresponde a uma 

alteração fundamental de processo global), sendo que os custos elegíveis devem exceder a amortização e 
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depreciação dos ativos associados ao processo a modernizar no decurso dos três exercícios fiscais 

precedentes (2016, 2017 e 2018). 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICAS DO AVISO:  

a) Contribuir para os objetivos e prioridades enunciadas no aviso; 

b) Apresentar uma despesa elegível total, aferida com base nos dados apresentados na candidatura, inferior 

a 25 milhões euros; 

c) Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de 75 mil euros; 

d) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a correspondente 

Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 143/2009, de 16 de junho, através do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt); 

e) O investimento deve ser sustentado por uma análise estratégica que identifique as áreas críticas de 

competitividade para o negócio, diagnostique a situação da empresa nessas áreas críticas e fundamente 

as opções de investimento apresentadas; 

f) Demonstrar a viabilidade económico-financeira, designadamente através da análise de risco da empresa 

e do projeto; 

g) Realização de um mínimo de 25%, até à data do primeiro pagamento, dos capitais próprios previstos no 

plano de financiamento do projeto (capital social, incorporação de suprimentos e prestações 

suplementares de capital); 

h) No caso do candidato ser uma Não PME (grande empresa), acrescem ainda os seguintes requisitos: 

i) Contribuir de forma relevante para a internacionalização e orientação transacionável da economia 

portuguesa; 

ii) Apresentar um impacto relevante em termos de criação de emprego qualificado; 

iii) Apresentar um impacto relevante ao nível do seu efeito de arrastamento sobre a atividade 

económica, em particular sobre as PME; 

iv) Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma 

especialização inteligente (RIS3); 

v) Apresentar um grau de novidade e difusão ao nível mercado nacional ou mercado internacional (não 

é considerada a inovação apenas ao nível da empresa); 

vi) Garantir que da realização do investimento apoiado não resulta uma perda substancial de postos de 

trabalho noutra região da União Europeia; 

vii) Demonstrar o efeito de inventivo, sendo observadas as seguintes condições em particular: 

1. O projeto não pode estar iniciado à data da candidatura; 

2. Demonstrar que o incentivo é determinante para a realização do investimento na região, 

sem o qual o projeto não seria suficientemente rentável para o beneficiário, resultando 

assim no encerramento de um estabelecimento existente nessa região ou na sua não 

realização; 

i) Ter data de candidatura, ou de pedido de auxílio, anterior à data de início dos trabalhos, considerando 

para o efeito como início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de construção relacionados com o 

investimento, quer o primeiro compromisso firma de encomenda de equipamentos ou qualquer outro 

compromisso que torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro.  
 

TAXAS DE FINANCIAMENTO:  

A taxa de financiamento dos projetos no âmbito deste aviso é obtida a partir da soma das seguintes parcelas, 

taxa base mais majorações, até ao limite máximo de 75%: 

a) Taxa base: 

i. Para investimentos elegíveis iguais ou superiores a 15 milhões de euros ou promovidos por empresas 

Não PME: 15 p.p.; 

ii. Para as restantes situações: 35 p.p. para médias empresas e 45 p.p. para micro e pequenas 

empresas. 

b) Majorações: 

http://www.iapmei.pt/
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i. «Baixa Densidade» - 10 p.p. para projetos localizados em territórios de baixa densidade; 

ii. «Prioridades de políticas setoriais»: 10 p.p. para PME com investimentos elegíveis inferiores a 15 

milhões de euros, a atribuir, a projetos que desenvolvam o projeto nas áreas da Indústria 4.0, onde a 

transformação digital permitirá mudanças disruptivas em modelos de negócios, em produtos e em 

processos produtivos, da economia circular ou da transição energética; 

iii. Criação de emprego qualificado em novas unidades produtivas»: 5 p.p. a atribuir a projetos de 

criação de novas unidades geradoras de criação de postos de trabalho qualificados, atribuída quando 

se verifique: 

 Criação Líquida de Emprego altamente qualificado no pós-projeto (N.º de postos de 

trabalho): Micro e Pequena Empresa: 3 ou +; Média Empresa: 10 ou +; Grande Emrpesa: 20 

ou +. 

iv. «Empreendedorismo Feminino ou jovem»: 10 p.p. a atribuir a projetos de novas empresas que 

resultem de iniciativa feminina ou jovem. 
 

NATUREZA E LIMITE DE APOIOS:  

O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento, sobre as despesas elegíveis será distribuído em 

duas componentes autónomas: 

a) 50% do valor total através de incentivo não reembolsável; 

b) 50% do valor total através de incentivo reembolsável sem juros, sujeito a um plano de reembolsos. 

No caso de projetos de Não PME ou de projetos com investimento elegível igual ou superior a 15 milhões de 

euros, não beneficiam do incentivo reembolsável. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de agosto de 2019. 

 
Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Sistema de Incentivos – “Qualificação das PME” – Contratação de Recursos Humanos 

Altamente Qualificados” (Aviso n.º Norte-59-2018-42) 

Fase 3: 31 de maio a 30 de agosto de 2019                    

Fase 4: 30 de agosto a 17 de dezembro de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – PI 1.2 – 

Internacionalização de I&D – Projetos Individuais (Aviso 02/SI/2019) 

Fase 3: 01 de julho a 01 de outubro de 2019 

Fase 4: 01 de outubro a 31 de dez. de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – PROJETOS 

MOBILIZADORES – CLUSTERS DE COMPETITIVIDADE E OUTRAS DINÂMICAS COLETIVAS (Aviso 

14/SI/2019) 

Até 18 de julho de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Projetos 

Demonstradores Individuais – Selos de Excelência (Fase 2 do SME Instrument (Aviso 

05/SI/2019) 

Até 31 de janeiro de 2020 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – PI 1.2 – Proteção de 

Direitos da Propriedade Intelectual e Industrial – Projetos Individuais (Aviso 03/SI/2019) 
Até 31 de dezembro de 2019 

Clubes de Fornecedores – Seleção de Redes para a Consolidação de Clubes de Fornecedores 

(Aviso n.º 28/SI/2018) 
Até 31 de dezembro de 2019 

Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (ICDT) – PI 1.1 e Sistema de Incentivos 

à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Internacionalização de I&D – 

Projetos Individuais (Aviso n.º 11/SI/2015)  

Decorre em contínuo 

Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços – Projeto Simplificado “Vale” 

(Aviso n.º SI-99-2015-22) 
Decorre em contínuo 

Sistema de Incentivos – Proteção de Direitos da Propriedade Industrial – Projetos Individuais 

(Aviso n.º 17/SI/2015) 
Decorre em contínuo 
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I. 1.º AVISO – Desenvolvimento de Negócios, Inovação e PME´s 
(www.eeagrants.gov.pt) 

 

OBJETIVOS: 

 Visar o financiamento de empresas que desenvolvam, apliquem e comercializem, produtos e tecnologias 

inovadoras.  

 Incentivar a cooperação entre as empresas e as instituições de investigação, de modo a promover uma 

inovação baseada na investigação orientada para o utilizador. 

 Contribuir para aumentar a competitividade, sustentabilidade e criação de riqueza das PME´s e criar novos 

produtos, serviços e processos inovadores. Deste modo, os projetos devem contribuir para: 

 Desenvolver produtos/tecnologias/processos inovadores no âmbito do Crescimento Azul; 

 Comercializar produtos/tecnologias/processos inovadores no âmbito do Crescimento Azul; 

 Aplicar tecnologias/processos/soluções azuis inovadoras (novas para a empresa); 

 Aumentar a cooperação entre empresas e instituições de investigação. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

São considerado promotores elegíveis as PME´s e as grandes empresas (com menos de 25% de capitais públicos) 

estabelecidas legalmente em Portugal. 
 

PARCEIROS ELEGÍVEIS:  

São considerados parceiros elegíveis, quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, 

bem como organizações não-governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos 

Estados Beneficiários, ou qualquer organização intergovernamental ou agência, ativamente envolvida em, e 

efetivamente contribuindo para a implementação do projeto. 
 

TIPOLOGIAS DE PROJETOS:  

O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste aviso são os seguintes: 

 Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras; 

 Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) 

cujo principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul; 

 Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste das novas 

tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado (instalações de piloto e de demonstração); 

 Novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho 

ambiental da economia azul, incluindo soluções de tratamento para diminuição da poluição emitida, 

disponibilização de produtos mais amigos do ambiente e processos de produção e tecnologias mais 

eficientes na utilização de recursos ou da energia. 

Para melhorar a competitividade das empresas portuguesas, a criação de valor e o crescimento sustentável na 

economia azul portuguesa, através do desenvolvimento, comercialização e aplicação de 

produtos/tecnologias/processos inovadores, será apoiado um conjunto de setores, tais como: 

 Pesca/aquicultura (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no setor da 

pesca/piscicultura); 

 Indústria de transformação do pescado; 

 Portos comerciais; 

 Setor de energia renovável oceânica; 

 Indústria marítima, incluindo tecnologias inovadoras de transporte marítimo; 

 Digitalização marítima; 



CME.IMP057.0 

 Infraestruturas offshore; 

 Robótica relacionada com tecnologias marinhas e marítimas; 

 Tecnologias para recursos do mar profundo e mapeamento; 

 Construção naval e transporte marítimo (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras); 

 Biotecnologia Azul; 

 Turismo náutico; 

 Atividades de monitorização ambiental e vigilância marítima. 
 

MONTANTES MÁXIMO E MÍNIMO DE FINANCIAMENTO PARA CADA PROJETO:  

Mínimo: 200.000,00€  

Máximo: 500.000,00€ 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

70% do total elegível dos custos do projeto. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de setembro de 2019. 

 

 

II. PA 11 Ambiente e Ecossistemas – Fundo de Relações Bilaterais – Apoio a 

Despesas de deslocação – “Breaking the Barriers in a Circular Economy”, 

Oslo, Noruega – 24 e 25 de setembro de 2019 (www.eeagrants.gov.pt) 
 

OBJETIVOS: 

Estimular a cooperação duradoura entre os Países Doadores (Islândia, Liechtenstein e Noruega) e Portugal 

incentivando projetos de parceria, em particular nas seguintes áreas chave: 

 Redução do uso dos materiais e dos recursos; 

 Manutenção pelo maior tempo possível do valor dos produtos, materiais e recursos; 

 Minimização da geração de resíduos; 

 Substituição dos recursos não renováveis por biomassa; 

 Proteção dos oceanos e do solo; soluções para redução dos resíduos e de lixo marinho; prevenção de 

novas formas de poluição e desenvolvimento de materiais biodegradáveis e de bioplásticos. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos e organizações não-governamentais legalmente 

estabelecidas em Portugal (por exemplo, Pequenas e Médias Empresas, Startups, ONG, Instituições de 

Investigação e Universidades). 
 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

 Despesas de deslocação para participação no evento “Breaking the Barriers in a Circular Economy”, com 

vista ao estabelecimento de parceiras com empresas dos países doadores; 

 A deslocação deverá ser assegurada pela entidade à qual foi atribuído o apoio à deslocação. 
 

PAGAMENTO DE FUNDOS:  

Os pedidos de reembolso deverão ser efetuados até um mês após a data da deslocação. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 22 de setembro de 2019. 
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Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Fundo Azul – Estudos de Investigação e Desenvolvimento Científico e Tecnológico para as novas 

áreas emergentes da economia do Mar (https://www.dgpm.mm.gov.pt/fundo-azul) 
Em contínuo 

Casa Eficiente 2020 (https://casaeficiente2020.pt) Até 2021 

Atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões 2019 

(www.fundoambiental.pt) 
Até 30 de novembro de 2019 

Medidas Contrato-emprego e Contrato geração (www.iefp.pt) Até 20 de julho de 2019 

Tech Visa – Certificação de empresas (www.iapmei.pt) Até 31 de dezembro de 2019 

Linha FIS CAPITAL (www.fis.gov.pt) Até 31 de dezembro de 2023 

Programa de Apoio a Projetos 2019 – Criação (www.dgartes.gov.pt) Até ao dia 18 de julho de 2019 

Programa de Apoio a Projetos 2019 – Programação e desenvolvimento de públicos 

(www.dgartes.gov.pt) 
Até ao dia 18 de julho de 2019 

Programa de Apoio a Projetos 2019 – Procedimento Simplificado (www.dgartes.gov.pt) Até ao dia 30 de setembro de 2019 

Apoio à descarbonização da Frota de Táxis (aviso n.º 1/2019) Até ao dia 31 de julho 

Apoio à Modernização dos Serviços de Transporte em Táxi – Taxímetros (Aviso n.º 6/2019) Até ao dia 30 de setembro 

 

 

 

I. 4.ª Convocatória – Programa Interreg Sudoe 2014-2020 (https://interreg-

sudoe.eu) 
 

OBJETIVO: 

O Programa Interreg Sudoe tem como objetivo apoiar as iniciativas que permitem fornecer soluções concretas às 

necessidades ou problemas identificados, assim como, apoiar os setores de excelência presentes no território 

Sudoe. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

a) Organismos públicos; 

b) Organismos de direito público; 

c) Entidades privadas sem fins lucrativos; 

d) Entidades privadas com fins lucrativos e/ou empresas. 
 

PRIORIDADES ABERTAS:  

 Eixo 1: Promover as capacidades de inovação para um crescimento inteligente e sustentável; 

 Eixo 5: Proteger o meio ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos. 
 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

Eixo 1: Promover as capacidades de inovação para um crescimento inteligente e sustentável: 

 Coordenação entre as estratégias regionais de especialização inteligente; 

 Desenvolvimento de modelos de transferência de tecnologia, gestão da inovação e de inovação aberta; 

 Aplicação de inovação para melhorar a proteção ambiental; 

 Consolidação da cadeia de valor no setor das tecnologias facilitadoras essenciais (TFE). 

Eixo 5: Proteger o meio ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos: 

 Ações de criação e promoção do património natural e cultural reconhecido internacionalmente; 

 Criação de ferramentas de trabalho conjunto/partilhado. 
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TIPOLOGIA DE APOIO: 

Não está estabelecido nenhum montante mínimo ou máximo da despesa total elegível do projeto. Corresponde à 

parceria apresentar um orçamento equilibrado e realista que seja coerente com as atividade e outputs previstos. 

O montante mínimo a respeitar pelos beneficiários é de 100.000,00€ de despesa total elegível para todas as 

entidades, salvo as empresas para as quais o montante mínimo a respeitar é de 5.000,00€. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: 1.ª Fase: Entre 07 e 25 de outubro de 2019. 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS (www.erasmus-entrepreneurs.eu) Em contínuo 

 

 

I. Apoio à Promoção do Capital Humano (Aviso n.º 31/2019) 
 

OBJETIVO: 

Fomentar o intercâmbio de experiências e de boas práticas para o setor da pesca e da aquicultura. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

a) Pescadores profissionais;  

b) Cônjuges dos pescadores profissionais independentes ou pessoas que com eles vivam em união de facto;  

c) Empresas aquícolas;~ 

d) Cônjuges dos aquicultores independentes ou pessoas que com eles vivam em união de facto; 

e) Organizações públicas ou semipúblicas e outras organizações reconhecidas pela Administração. 
 

TIPOLOGIA DAS ATIVIDADES A APOIAR:  

 No domínio da pesca as seguintes operações: 

i. A ligação em rede e o intercâmbio de experiências e das melhores práticas entre as partes 

interessadas, incluindo organizações que promovam a igualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres, promovam o papel das mulheres nas comunidades piscatórias e promovam os grupos sub-

representados envolvidos na pequena pesca costeira ou na pesca a pé;  

ii. O diálogo social aos níveis da União Europeia, nacional, regional ou local, em que participem os 

pescadores, os parceiros sociais e outras partes interessadas pertinentes. 

 

 No domínio da aquicultura as seguintes operações: 

i. A melhoria das condições de trabalho e o fomento da segurança no trabalho;  

ii. A ligação em rede e o intercâmbio de experiências e boas práticas entre empresas aquícolas ou 

organizações profissionais e outras partes interessadas, incluindo organismos científicos e técnicos 

ou organizações que promovem a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 
 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável, sendo que a taxa de apoio público é de 

50% das despesas elegível. 

A taxa de apoio público pode ser elevada para 100%, no caso da operação ser executada pelo beneficiário da 

alínea e). 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de julho de 2019. 
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Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas no Anexo I do Tratado 

(Aviso n.º 03/Operação 4.0.2/2019) 
Até ao dia 30 de agosto de 2019 

 
 

 

 

 

 
 

AGRICULTURA:  
Portaria n.º 182/2019, de 11 de junho – Regula o regime excecional aplicável à apresentação dos pedidos de 
pagamento relativos a despesas pagas, em numerário, pelos beneficiários aos seus fornecedores no âmbito do PDR 
2020.  
Despacho n.º 5608/2019 de 12 de junho – Plano de ação para a prevenção da peste suína africana 2019-2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


