
 ACPMR – ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL RESOURCES 

SISTEMA DE INCENTIVOS 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME 

AVISO Nº 01/SI/2020 

 
BREXIT: DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS  

ACELERADOR DE EXPORTAÇÕES 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS E PROMOTORES 
 

- Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;  

- Não ser uma Empresa em dificuldade – Situação liquida positiva;  

- Declarar que não se trata de uma Empresa sujeita a injunção de recuperação, ainda pendente;  

- Declarar que não tem salários em atraso; 

- Situação regularizada perante a Segurança Social e Finanças; 

- Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica (apenas para PME); 

- Comprovação do estatuto PME - Certificado PME. 

 
 

 

OBJECTIVO E PRIORIDADES VISADAS PARA PME  
  

Prioridade Brexit: Diversificação de Mercados 

A imprevisibilidade resultante da saída do Reino Unido da União Europeia requer porém a 

adoção de medidas de rápida implementação que minimizem o impacto sobre as empresas 

portuguesas com elevada exposição a este mercado. 

Essa resposta poderá materializar-se numa estratégia de diversificação dos mercados de 

exportação ou mesmo numa estratégia de reposicionamento no mercado do Reino Unido, 

tendente a segmentos de maior valor acrescentado ou novos nichos de mercado. 

 

Prioridade Acelerador de Exportações 

O objetivo do presente aviso de concurso consiste em reforçar a presença nos mercados 

internacionais das PME portuguesas já exportadoras, induzindo por essa via a aceleração das 

exportações portuguesas.  

Desta forma, as candidaturas para serem consideradas elegíveis ao presente concurso devem 

desenvolver ações que visam o conhecimento dos mercados externos, a prospeção e captação 

de novos clientes internacionais e a dinamização de ações de promoção e marketing 

internacional. 

 
 

 

 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES E MODALIDADE DE CANDIDATURA  
 

Prioridades Brexit: Diversificação de Mercados e Acelerador de Exportações  

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de internacionalização de PME que visem os 

seguintes domínios:  
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a) O conhecimento de mercados externos;  

b) A presença na web, através da economia digital;  

c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;  

d) A prospeção e presença em mercados internacionais;  

e) O marketing internacional;  

f) A introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações 

externas;  

g) As certificações específicas para os mercados externos.  

No plano de investimento apresentado as empresas devem identificar os mercados que mais 

se adequam à sua oferta e delinear uma estratégia de internacionalização, com base em 

informação e dados concretos.  

No âmbito da Prioridade Brexit: Diversificação de Mercados, as empresas devem apresentar 

uma estratégia de resposta aos desafios e oportunidades que decorrem do Brexit, 

considerando a sua exposição ao mercado, privilegiando a diversificação dos mercados de 

destino das suas exportações em função de novos mercados aos quais mais se adeque a sua 

oferta, bem como o reposicionamento das suas operações no Reino Unido. 

 

Prioridade Acelerador de Exportações 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de internacionalização de PME que visem os 

seguintes domínios:  

a) O conhecimento de mercados externos;  

b) A presença na web, através da economia digital;  

c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;  

d) A prospeção e presença em mercados internacionais;  

e) O marketing internacional;  

f) A introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações 

externas;  

g) As certificações específicas para os mercados externos.  

 

 

DESPESAS ELEGÍVEIS 
 

I) Participação em feiras e exposições no exterior; 

ii) Serviços de consultoria especializada prestada por consultores externos: 

a) Prospeção e captação de novos clientes; 

b) Ações de promoção realizadas em mercados externos; 

c) Campanhas de marketing; 

iii) Contratação de um máximo de 2 técnicos; 

iv) Despesas com TOC até ao limite máximo de 5.000€; 

v) Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias; 

vi) Custos com entidades certificadoras e teste realizados por laboratórios acreditados; 

vii) Conceção e registo de novas marcas ou coleções; 

viii) Adesão inicial a plataformas eletrónicas. 

ix) Obtenção, validação e defesa de patentes e outros custos de registo de propriedade 

intelectual. 
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Nota: Despesas sujeitas a análise conforme prioridade selecionada.  
 

 

 

REGRAS E LIMITES À ELEGIBILIDADE DE DESPESAS  
Prioridades Brexit: Diversificação de Mercados e Acelerador de Exportações  

Nas Prioridades Brexit: Diversificação de Mercados e Acelerador de Exportações o presente 

aviso não contempla a elegibilidade das despesas previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo 51º 

do RECI.  

Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 51.º do RECI, para este Aviso de concurso 

estabelece-se como limite máximo o valor de 1.850 euros para o salário base mensal 

relativamente aos custos com a contratação de quadros técnicos.  

No âmbito do presente aviso valoriza-se a contratação de novos recursos humanos 

qualificados (com nível de qualificação igual ou superior a 6) com competências específicas 

na área da internacionalização, na medida em que forem utilizados no projeto e durante a 

execução do mesmo.  

Para as ações de prospeção, captação de novos clientes e de promoção, previstas nas 

subalíneas i) e ii), da alínea g) do n.º 1 do artigo 51.º do RECI, considera-se elegível a 

contratação de serviços relacionados com alojamento e deslocação com os seguintes limites 

para cada ação:  

a) Na Europa - limite de 1.500€;  

b) Fora da Europa - limite de 3.000€.  

 

As despesas previstas na subalínea i) da alínea g) do n.º 1 do artigo 51.º do RECI com ações 

de prospeção só poderão ser consideradas elegíveis desde que sustentadas no âmbito do 

projeto e se se destinarem à captação de novos clientes, sendo obrigatória a descrição de 

cada ação, bem como a previsão dos resultados a alcançar em termos de volume de 

negócios e/ou captação de novos clientes e sujeitas ao seguinte limite: 4 (quatro) ações por 

mercado (país) e por ano, incluindo as visitas de prospeção a feiras internacionais no 

estrangeiro (sem espaço de exposição).  

Este limite ao número de ações/ano não é aplicável aos projetos financiados pelos PO 

regional de Lisboa, PO regional do Alentejo e PO regional do Algarve. 

 

Prioridade Acelerador de Exportações 

Na participação em feiras e exposições no exterior, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

51.º do RECI, considera-se elegível a contratação de serviços relacionados com alojamento 

e deslocação com os seguintes limites por feira/exposição:  

a) Na Europa - deslocação 700€ e alojamento 250€/n.º dias feira+2 dias;  

b) Fora da Europa - deslocação 1.600€ e alojamento 250€/n.º dias feira+2 dias.  

 

Nos termos do disposto no artigo 7.º do RECI, não são elegíveis quaisquer despesas relativas 

a custos normais de funcionamento, manutenção e substituição do beneficiário, bem como 

custos diretamente associados às atividades exportadas, por via de canais eletrónicos ou 

outros, designadamente fees, comissões sobre vendas, entre outros. 
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Limite máximo de despesa elegível = 500 Mil Euros  

Limite mínimo de despesa elegível = 25 Mil Euros  

 

 

 

TAXAS DE FINANCIAMENTO  
Os incentivos a conceder é aplicada uma taxa de 45%, com exceção dos incentivos a conceder 

pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados através da aplicação, às despesas 

elegíveis, de uma taxa máxima de 40%. 

 

INCENTIVO NÃO REEMBOLSÁVEL 

 

 

 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
a) Fase I – Prioridade E-commerce e Transformação Digital: Encerrada 

b) Fase II – Prioridade Brexit: Diversificação de Mercados: entre o dia 24 de janeiro de 2020 e 

o dia 11 de maio de 2020 (19 horas)  

c) Fase III –Prioridade Acelerador de Exportações: entre o dia 24 de janeiro de 2020 e o dia 08 

de junho de 2020 (19 horas).  

 

 

 

ACRESCENTAMOS VALOR AO SEU 

PROJETO, CONTACTE-NOS! 
 

 

CONTACTE-NOS: 

geral@clustermineralresources.pt 

claudia.costa@clustermineralresources.pt – T: 910 027 599 

marta.peres@clustermineralresources.pt – T: 968 685 016 

tania.pecas@clustermineralresources.pt - T: 967 863 722 

mailto:geral@clustermineralresources.pt
mailto:claudia.costa@clustermineralresources.pt
mailto:marta.peres@clustermineralresources.pt
mailto:tania.pecas@clustermineralresources.pt
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SISTEMA DE INCENTIVOS 

INOVAÇÃO PRODUTIVA 

AVISO Nº 08/SI/2020 

TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS E PROMOTORES 
 

- Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;  

- Não ser uma Empresa em dificuldade – Situação liquida positiva;  

- Declarar que não se trata de uma Empresa sujeita a injunção de recuperação, ainda pendente;  

- Declarar que não tem salários em atraso; 

- Situação regularizada perante a Segurança Social e Finanças; 

- Comprovação do estatuto PME - Certificado PME. 

 
 

 

 

OBJECTIVO E PRIORIDADES VISADAS PARA PME  
  

- Grandes Empresas: 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 

- PME: 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 – “Concessão 

de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de 

produtos e serviços”). 

Atribui-se assim, um claro enfoque a investimentos no domínio da diferenciação, 

diversificação e inovação, na produção de bens e serviços transacionáveis e 

internacionalizáveis, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de valor mais alargadas e 

geradoras de maior valor acrescentado. 

Desta forma, as candidaturas para serem consideradas elegíveis ao presente concurso devem 

demonstrar o seu contributo para a prossecução dos objetivos e prioridades acima enunciados. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AVISO: Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º do RECI, os 

beneficiários com projetos apresentados ao presente Aviso de Concurso podem ter outros 

projetos aprovados ainda não concluídos para o mesmo estabelecimento da empresa. 
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TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES E MODALIDADE DE CANDIDATURA  
 

a) A criação de um novo estabelecimento;  

 

b) O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento 

corresponder no mínimo a 10% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto (2018); 

 
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 correspondente ao ano pré- projeto (2018); 

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

existente, sendo que os custos elegíveis devem exceder a amortização e depreciação dos 

ativos associados à atividade a modernizar no decurso dos três exercícios fiscais precedentes 

(2016, 2017 e 2018). 

 
No âmbito do investimento inicial pode ainda ser incluída uma componente específica de 

formação de recursos humanos associada à participação de empresários, gestores e 

trabalhadores das empresas em ações de formação integradas no projeto em causa, que 

permitam uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas. 

 

 

 

DESPESAS ELEGÍVEIS 
 

1- Consideram-se elegíveis as seguintes despesas, desde que diretamente 

relacionadas com o desenvolvimento do projeto: 

a) Ativos corpóreos constituídos por: 

i) Custos de aquisição de máquinas e equipamentos, custos diretamente 

atribuíveis para os colocar na localização e condições necessárias para os 

mesmos serem capazes de funcionar; 

ii) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software 

necessário ao seu funcionamento. 

b) Ativos incorpóreos constituídos por: 

i) Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, 

nacionais e internacionais; 

ii) Licenças, «saber-fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por 
patente;  

iii) Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim. 
 

 

 

REGRAS E LIMITES À ELEGIBILIDADE DE DESPESAS  
Os projetos dos setores da indústria, podem incluir como despesas elegíveis, a construção 

de edifícios, obras de remodelação e outras construções, em casos devidamente justificados 

no âmbito da atividade do projeto, desde que adquiridos a terceiros não relacionados com 
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o adquirente. 

O presente Aviso de concurso tem aplicação nas regiões NUTS II do Continente: Norte, 
Centro, Alentejo e Algarve. 

Para os projetos localizados na NUTS II Norte, Centro e Alentejo aplicam-se os seguintes 

limites: 

• 35% das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor da indústria. 

Para os projetos localizados na NUTS II Algarve aplicam-se os seguintes limites: 

• 50% das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor da indústria; 

• 70% das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor da indústria que 

se enquadrem no âmbito da Ris 3 Regional e que contribuam para o desenvolvimento de 

soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D e na integração e convergência de 

novas tecnologias e conhecimentos. 

 
Limite máximo de despesa elegível = 25 Milhões de Euros 

Limite mínimo de despesa elegível = 75 Mil Euros 

 

 

 

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 pontos percentuais (p.p.); 

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

pequenas empresas. 

b) Majorações: 

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, 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; 

iv. «Capitalização PME»: 5 p.p. a atribuir a projetos de PME que, prescindindo do 

empréstimo bancário referido no artigo 30º-B, apresentem uma cobertura do 

investimento do projeto por capitais próprios, nos termos do n.º 3 do Anexo C do 

RECI, superior a 25%. 

 
Os incentivos a conceder pelo PO Regional do Algarve, no âmbito do presente aviso, são 
limitados a uma taxa máxima de 60%.  
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FORMA E LIMITES DE APOIO  
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, a atribuir no âmbito do SI 

Inovação; 50% do valor total através de um empréstimo bancário sem juros, associado 

a um instrumento financeiro financiado pelo Portugal 2020 (a Linha Capitalizar Mais).  

b)No caso de projetos de Não PME ou de projetos com investimento elegível igual ou 

superior a 15 milhões de euros, a totalidade do apoio será atribuído através de um 

incentivo não reembolsável no âmbito do SI Inovação. 

A componente do incentivo não reembolsável é atribuída a título não definitivo até à 
avaliação dos resultados do projeto. 

 

 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
Fase I  05 de fevereiro de 2020  30 de março de 2020 (até às 19h00)  
Fase II  31 de março de 2020  13 de julho de 2020 (até às 19h00) 
Fase III  14 de julho de 2020  7 de setembro de 2020 (até às 19h00) 

 

 

 

 

ACRESCENTAMOS VALOR AO SEU 

PROJETO, CONTACTE-NOS! 
 

 

 

CONTACTE-NOS: 

geral@clustermineralresources.pt 

claudia.costa@clustermineralresources.pt – T: 910 027 599 

marta.peres@clustermineralresources.pt – T: 968 685 016 

tania.pecas@clustermineralresources.pt - T: 967 863 722 

mailto:geral@clustermineralresources.pt
mailto:claudia.costa@clustermineralresources.pt
mailto:marta.peres@clustermineralresources.pt
mailto:tania.pecas@clustermineralresources.pt
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SISTEMA DE INCENTIVOS 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)  

AVISO Nº 17/SI/2020 

I&D EMPRESARIAL 

PROJETOS EM COPROMOÇÃO 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS E PROMOTORES 
 

- Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;  

- Não ser uma Empresa em dificuldade – Situação liquida positiva;  

- Declarar que não se trata de uma Empresa sujeita a injunção de recuperação, ainda pendente;  

- Declarar que não tem salários em atraso; 

- Situação regularizada perante a Segurança Social e Finanças; 

- Comprovação do estatuto PME - Certificado PME. 

 
 

 

 

OBJECTIVO E PRIORIDADES VISADAS PARA PME  
  

Natureza dos beneficiários: 
a) Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que respeitem o disposto 

na definição de «Empresa» constante na alínea ff) do artigo 2.º do RECI, 

b) Entidades não empresariais do Sistema de I&I, de acordo com a definição de «Entidade não 

empresarial do sistema de I&I» disposta na alínea ii) do artigo 2.º do RECI 

A Prioridade de Investimento (PI) 1.2. tem previsto o objetivo específico de aumentar o 

investimento empresarial em I&I para promover o aumento das atividades económicas 

intensivas em conhecimento e a criação de valor baseada na inovação. 

Pretende-se aumentar a cooperação empresarial e a articulação entre empresas e entidades 

de investigação, nomeadamente centros de interface tecnológico, acelerando a difusão, 

transferência e utilização de tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido 

empresarial. 

 
 

 

 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES E MODALIDADE DE CANDIDATURA  
 

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, de acordo com o disposto na 

alínea a) do n.º 1 do Artigo 61.º do RECI e devem ser exclusivamente realizados na modalidade 

em copromoção, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do Artigo 63.º do RECI, 

devendo os projetos ser liderados por uma empresa, envolvendo a colaboração efetiva entre 

entidades do sistema de I&I no desenvolvimento de atividades de I&D, nomeadamente a 

colaboração entre empresas ou entre estas e entidades não empresariais do sistema de I&I, 

ou promovidos por instituições sem finalidades lucrativos com atividades de I&D participadas 

por empresas e instituições científicas e tecnológicas no capital associativo. 
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REGRAS E LIMITES À ELEGIBILIDADE DE DESPESAS  
a) Custos diretos:  

i) Despesas com pessoal técnico do beneficiário dedicado a atividades de I&D, incluindo 
bolseiros contratados pelo beneficiário com bolsa integralmente suportada por este;  
ii) Aquisição de patentes a fontes externas ou por estas licenciadas, a preços de mercado, e 
que se traduzam na sua efetiva endogeneização por parte do beneficiário;  
iii) Matérias-primas, materiais consumíveis e compo-nentes necessárias para a construção 
de instalações piloto ou experimentais e ou de demonstração e para a construção de 
protótipos;  
iv) Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria, 
bem como os custos decorrentes da utilização de plataformas eletrónicas de inovação 
aberta e «crowdsourcing»;  
v) Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico, na medida em que for 
utilizado no projeto e durante a sua execução;  
vi) Aquisição de software específico para o projeto, na medida em que for utilizado no 
projeto, e durante a execução do mesmo;  
vii) Despesas com a promoção e divulgação dos resul- tados de projetos de inovação de 
produto ou de processo com aplicação comercial junto do setor utilizador final ou de 
empresas alvo, incluindo a inscrição e aluguer de espaços no estrangeiro, excluindo 
despesas correntes e ou com fins de natureza comercial;  
viii) Viagens e estadas no estrangeiro diretamente im- putáveis ao projeto e 
comprovadamente necessárias à sua realização, excluindo deslocações para contactos e 
outros fins de natureza comercial;  
ix) Despesas com o processo de certificação do sistema de gestão da investigação, 
desenvolvimento e inovação certificado segundo a NP 4457:2007, designadamente ho- 
norários de consultoria, formação e instrução do processo junto da entidade certificadora;  
x) Despesas com a intervenção de auditor técnico- -científico;  
xi) Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas, 
na validação da despesa dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros por 
projeto;  

b) Custos indiretos: 25% dos custos diretos – IV) 
 

 

 

TAXAS DE FINANCIAMENTO  
Empresas  
A taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no 
artigo 71.º do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas, com exceção dos investimentos 
na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%.  
 
Entidades não empresariais do Sistema de I&I  
A taxa de incentivo a aplicar é a que resultar do previsto no n.º 3 do artigo 71.º do RECI no 
que respeita à modalidade projetos em copromoção. Sem prejuízo destas disposições e 
conforme previsto no n.º 4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem beneficiar 
da taxa de 75%, verificar as condições elencadas no Anexo C do Aviso, com exceção dos 
investimentos na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50% 
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FORMA E LIMITES DE APOIO  
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável 
e reembolsável nas condições estabelecidas no n.º 1 do artigo 70º do RECI. 
 

 

 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
-Fim de receção de candidatura: 29/ 05/ 2020 até às 19:00. 

 

 

 

 

 

 

ACRESCENTAMOS VALOR AO SEU 

PROJETO, CONTACTE-NOS! 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACTE-NOS: 

geral@clustermineralresources.pt 

claudia.costa@clustermineralresources.pt – T: 910 027 599 

marta.peres@clustermineralresources.pt – T: 968 685 016 

tania.pecas@clustermineralresources.pt - T: 967 863 722 
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