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Legislação de Enquadramento
Enquadramento 
Nacional dos SI

Decreto-Lei 65/2009 de 20 Março

SI I&DT Portaria 353-B/2009 de 3 Abril

SI Inovação Portaria 353-C/2009 de 3 Abril

SI Qualificação 
PME

Portaria 353-A/2009 de 3 Abril



Actividades Elegíveis
• Indústria (extractiva, transformadora)

• Energia (só
 

produção)

• Comércio (apenas para PME)

• Turismo (alojamento, restauração e similares, 
outros)

• Transportes e logística

• Serviços

• Construção civil (só
 

SI I&DT e SI Qualif. PME)



SI I&DT
Tipologia Candidaturas FEDER

Projectos Individuais realizados por uma 
empresa

13-04 / 14-05 €500.000

Núcleos de I&DT promovidos por PME 14-04 / 18-05 €400.000
Centros de I&DT promovidos por empresas 14-04 / 18-05 €200.000
Projectos em Co-promoção realizados em 
parceria entre empresas ou entre estas e 
entidades do SCT (empresa líder)

15-06 / 15-09 €500.000

I&DT Colectiva promovida por associações 
empresariais

14-04 / 18-05 €300.000

Vale I&DT apresentado por uma PME para 
aquisição de serviços de I&DT a entidades do 
SCT qualificadas

13-04 / 13-05 €150.000



SI I&DT
Condições financeiras de acesso:
• Rácio de autonomia financeira das empresas ≥

 
15%

• Situação líquida positiva para entidades privadas do 
SCT e associações empresariais

Condições especiais:
• Para empresas nascentes e para projectos de 

elevada intensidade tecnológica, capitais próprios ≥
 20% despesas elegíveis

• Para projectos Vale I&DT, apresentação de situação 
líquida positiva (para empresas nascentes, esta 
situação não se aplica)



SI I&DT
Tipologia Despesas 

elegíveis (min)
Execução 

(max)
Natureza 
Incentivo

Taxa incentivo

Projectos 
Individuais

€100.000/ 
projecto

2 anos Não reembolsável 
até

 
€1.000.000

25% + 
majorações

Núcleos de 
I&DT

€100.000/ 
projecto

2 anos Não reembolsável 
(max

 
€500.000)

50% PE
40% ME

Centros de 
I&DT

€100.000/ 
projecto

2 anos Não reembolsável 
(max

 
€1.000.000)

50% PE
40% ME

30% Não PME
Projectos em 
Co-promoção

€100.000/ 
projecto

3 anos Não reembolsável 
até

 
€1.000.000

25% + 
majorações

I&DT Colectiva €100.000/ 
projecto

3 anos Não reembolsável 70%

Vale I&DT €5.000/ 
projecto

1 ano Não reembolsável 
(max

 
€25.000)

75%



SI I&DT
Tipologia Critérios de selecção

Projectos 
Individuais

Qualidade do Projecto;
Contributo para a competitividade da empresa promotora;
Contributo para a política nacional/regional de I&DT;
Grau de inovação do projecto;
Inserção em redes e programas europeus e internacionais de I&DT.

Núcleos de 
I&DT

Qualidade do Plano de Activid. Núcleo / Programa Estratégico do Centro;
Contributo para a competitividade do promotor;
Participação em redes e programas internacionais de I&DT (incluindo a 
liderança de projectos de I&DT, para os Centros);
Contributo para a política nacional/regional de I&DT.

Centros de 
I&DT

Projectos em 
Co-promoção

Qualidade do Projecto;
Contributo para a competitividade da(s) empresa(s) promotora(s);
Contributo para a política nacional/regional de I&DT;
Grau de inovação do projecto;
Inserção em redes e programas europeus e internacionais de I&DT.

I&DT 
Colectiva

Qualidade do projecto;
Contributo potencial para a competitividade das empresas alvo;
Contributo para a política nacional/regional de I&DT.

Vale I&DT Hierarquização por ordem crescente da dimensão da empresa.

Mérito do Projecto ≥
 

3



SI Inovação
Tipologia Candidat. FEDER

Produção de novos bens e serviços ou melhorias 
significativas da produção actual

15-04 / 21-05

€2.500.000

Adopção de novos processos ou significativamente 
melhorados

15-04 / 21-05

Expansão de capacidades de produção em activ. de alto 
conteúdo tecnológico ou com procuras internac. dinâmicas

15-04 / 21-05

Criação de unidades ou de linhas de produção
 

com 
impacte relevante no produto, exportações ou emprego 

15-04 / 21-05

Introdução de melhorias tecnológicas
 

com impacte 
relevante na produtividade, produto, export., emprego, 
segurança industrial ou efic. energética e ambiental

15-04 / 21-05

Empreendedorismo Qualificado (criação de empresas e 
actividades)

15-04 / 21-05 €2.000.000

Projectos do Regime Especial  / Projectos de Interesse 
Estratégico

Processo negocial 
específico



SI Inovação
Condições financeiras de acesso:
• Rácio de autonomia financeira das empresas 

Não PME ≥
 

20%
• Rácio de autonomia financeira das empresas 

PME ≥
 

15%
• Capitais próprios ≥

 
20% despesas elegíveis

Condições especiais:
• Para empresas nascentes, capitais próprios ≥

 20% despesas elegíveis



SI Inovação
Tipologia Despesas 

elegíveis (min)
Execução 

(max)
Natureza 
Incentivo

Taxa 
incentivo

Produção de novos 
bens e serviços

€150.000/ 
projecto

2 anos

Reembolsável, 
com 

possibilidade 
de 75% 

incentivo não 
reembolsável 

(prémio de 
realização)

45% + 
majorações

Adopção de novos 
processos
Expansão de 
capacidades de 
produção
Criação de unidades 
ou de linhas de 
produção
Introdução de 
melhorias 
tecnológicas
Empreendedorismo 
Qualificado (a)

(a) Último Aviso reduziu valor mínimo para €50.000/proj



SI Inovação
Tipologia Critérios de selecção

Produção de novos bens e 
serviços

Qualidade do projecto;

Impacto do projecto na competitividade da 
empresa;

Contributo do projecto para a competitividade 
nacional;

Contributo do projecto para a competitividade 
regional e para a coesão económica territorial.

Adopção de novos 
processos
Expansão de capacidades 
de produção
Criação de unidades ou de 
linhas de produção
Introdução de melhorias 
tecnológicas
Empreendedorismo 
Qualificado

Mérito do Projecto ≥
 

3



SI Qualificação PME
Tipologia Candidaturas FEDER

Projecto Individual apresentado por uma 
PME

07-04 / 11-05

€1.600.000Projecto de Cooperação apresentado por 
uma PME ou consórcio liderado por PME 
(mínimo 3 empresas)

07-04 / 11-05

Projecto Conjunto apresentado por 
entidades públicas, associações empresariais 
ou entidades do SCT (mínimo 10 PME)

20-04 / 30-06 
(internac.)

07-04 / 12-05 
(outras tip.)

€200.000

€500.000

Vale Inovação apresentado por uma PME 
para aquisição de serviços de consultoria e de 
apoio à inovação a entidades do SCT 
qualificadas

13-04 / 11-05 €150.000



SI Qualificação PME
Condições financeiras de acesso:
• Rácio de autonomia financeira das PME ≥

 
15%

• Situação líquida positiva para entidades 
privadas do SCT e associações empresariais

Condições especiais:
• Para empresas nascentes, capitais próprios ≥

 20% despesas elegíveis
• Para projectos Vale Inovação, apresentação de 

situação líquida positiva (para empresas 
nascentes, esta situação não se aplica)



SI Qualificação PME
Tipologia Investimentos Despesas 

elegíveis 
(min)

Execução 
(max)

Natureza 
Incentivo

Taxa 
incentivo

Projecto 
Individual

Propriedade 
Industrial, Moda 

e design, 
Organização e 

gestão, TIC, 
Qualidade, 
Ambiente, 
Inovação, 
Eficiência 

energética, 
Economia 

digital, 
Marketing, 

Internaciona-
 lização

€25.000/ 
projecto

2 anos Não 
reembolsável 

(max
 

€400.000)

40% + 
majorações

Projecto de 
Cooperação

€25.000/ 
projecto

2 anos Não 
reembolsável 

(max
 

€400.000)

40% + 
majorações

Projecto 
Conjunto

€25.000/ 
projecto

2 anos
Não 

reembolsável 
(max

 

€180.000 
x nº

 

empresas)

40% + 
majorações

(75% 
algumas 

despesas)
Vale 
Inovação

€5.000/ 
projecto

1 ano Não 
reembolsável 
(max

 

€25.000)

75%



SI Qualificação PME
Tipologia Critérios de selecção

Projecto 
Individual

Coerência e pertinência do projecto;
Grau de integração dos investimentos previstos no projecto;
Carácter inovador das iniciativas constantes do projecto;
Contributo do projecto para a qualificação e valorização dos recursos 
humanos;
Grau de abordagem aos mercados internacionais;
Sustentabilidade financeira do projecto.

Projecto de 
Cooperação

Projecto 
Conjunto

Consistência, nível de pré-adesão das PME e grau de inovação das acções 
propostas no Plano conjunto;
Competência e experiência da equipa coordenadora e entidades externas a 
envolver;
Efeitos de demonstração e de disseminação dos resultados a outras empresas 
e sectores;
Grau de integração e homogeneidade das PME participantes na cadeia de 
valor;
Grau de integração dos investimentos previstos no projecto;
Grau de abordagem aos mercados internacionais.

Vale 
Inovação

Hierarquização por ordem crescente da dimensão da empresa.

Mérito do Projecto ≥
 

3



Candidaturas e processo 
de selecção

Candidaturas:
• Se for PME, fazer a certificação electrónica (www.iapmei.pt) 
• Ler atentamente o Enquadramento Nacional, o Regulamento Específico e o 

Aviso (www.poalgarve21.qren.pt
 

ou www.incentivos.qren.pt)
• Fazer download do formulário de candidatura e do guião de apoio 

actualizados (www.incentivos.qren.pt) 
• Clarificar dúvidas (pmartins@ccdr-alg.pt

 
ou 

incentivos.empresas@observatório.pt
 

| 808 212 212)
• Submeter electronicamente a candidatura

Processo de selecção:
• O organismo técnico relevante (IAPMEI, TP, ADI, AICEP) irá

 
avaliar a 

candidatura e eventualmente solicitar mais informação/documentação
• As datas de notificação da decisão aos promotores estão fixadas



Organismos Técnicos
• Agência de Inovação (ADI): projectos de 

investigação em consórcio

• Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP): projectos na área da 
internacionalização e projectos do regime especial

• Turismo de Portugal (TP): projectos na área do 
turismo

• Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 
e à

 
Inovação (IAPMEI): restantes projectos



Processo 
de 

decisão



Projectos aprovados no 
Algarve

• Mirefugio
• César Correia
• Verdesul
• Ecossistemasol
• Monte da Quinta Club
• Turismo Motivatours
• Delgaturis
• Quimiteste
• Novacortiça
• Sparos
• Inesting

• Necton
• Garrafeira Soares
• Algardata
• Sienave
• Hubel

 
–

 
Indústria da 

Água
• NERA
• Roficer
• Alisios

 
II

• Transforsul
• Monte das 

Escanxinas

• Agrupa
• A Industrial Farense
• Bioestratégia
• Inovsea
• Eduardo Pinto 

Contreiras & Filhos
• Ideia Crítica
• Vinalda
• Apolónia 

Supermercados
• ATCO Consulting



SEMINÁRIO SISTEMAS 
DE INCENTIVOS QREN

Patrícia Neto Martins
PORTIMÃO, 15 de Abril de 2009

www.poalgarve21.qren.pt  
pmartins@ccdr-alg.pt
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