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SISTEMA DE INCENTIVOS 

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

AVISO Nº 13/SI/2020 

I&D EMPRESARIAL 

PROJETOS EM COPROMOÇÃO 

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  
  

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. 

No presente Aviso, estão especificamente orientadas para uma estratégia de valorização do 

interior, suportada em medidas inscritas no Programa de Valorização do Interior, através das 

Iniciativas Integradas +CO3SO Conhecimento e +CO3SO Digital.  
 

 

 

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: 30/10/2020 até às 19:00. 

Só serão aceites candidaturas ao Programa Operacional Regional do Norte, Centro, Lisboa 

Alentejo e Algarve. 

O POCI - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização suspendeu a receção 

de candidaturas no dia 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

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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