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I. SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO (SI I&DT) – NÚCLEOS DE I&D – PROJETOS INDIVIDUAIS (AVISO 

01/SI/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Apoio à criação e dinamização de núcleos de I&I nas PME´s, através da criação e reforço das competências 

internas das empresas para a produção de conhecimento com potencial efeito na competitividade e inovação 

empresarial, no âmbito de plano de atividades de I&D e por um tempo limitado. 
 

BENEFICIÁRIOS: Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de “Projetos Individuais” inscrita na tipologia “Núcleos de I&D”. 

As candidaturas de núcleos de I&D são realizadas por uma empresa PME, visando criar na empresa, de forma 

sustentada e tendo por base um plano de atividades, competências interna de I&D e de gestão da inovação, 

através de unidades estruturadas com características de permanência e dedicadas exclusivamente e atividades 

de I&D. 
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS: 

a) Contribuírem para os objetivos e a prioridade de investimento enunciados no aviso de abertura; 

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

inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional), de acordo com o estabelecido no Anexo B do presente aviso de 

concurso; 

c) Não poderão ser objeto de candidatura no âmbito do presente aviso os projetos apresentados nos 

anteriores concursos do SI I&DT em relação aos quais esteja ainda a decorrer o processo de decisão ou 

em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, exceto nas situações em que 

tenha sido apresentada desistência; 

d) Demonstrar o efeito de incentivo; 

e) Iniciar a execução do projeto no prazo máximo de 6 meses após a comunicação da decisão de 

financiamento; 

f) Ter uma duração máxima de 24 meses; 

g) Os beneficiários deverão apresentar uma situação económico financeira equilibrada conforme 
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estabelecido o Anexo G do RECI; 

h) No presente aviso de concurso o ano de 2017 é utilizado como referência de pré-projeto; 

i) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou 

atualizar a correspondente certificação eletrónica prevista. 
 

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, sob a forma não reembolsável, são calculados a uma taxa máxima de 50%. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 29 de março de 2019. 
 
 
 
 
 

II. SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO – PI 1.2 – INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D – PROJETOS 

INDIVIDUAIS (AVISO 02/SI/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Apoiar a preparação de propostas de candidatura a qualquer um dos três pilares do Programa Europeu Horizonte 

2020: a Excelência da Ciência, a Liderança Industrial e os Desafios Societais. 
 

BENEFICIÁRIOS: Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia 

“Internacionalização I&D”, conforme previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 61.º do RECI. 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ACESSO: 

a) Contribuírem para os objetivos e a prioridade de investimento enunciados no aviso de abertura; 

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

inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional), de acordo com o estabelecido no Anexo C do presente aviso de 

concurso; 

c) Apresentar um plano de participação no Horizonte 2020 para um período de dois anos, com um 

orçamento estimado para preparação de cada proposta de candidatura, sem prejuízo de estas poderem 

ser ajustadas aquando da submissão das propostas; 

d) Demonstrar a pertinência e razoabilidade do plano de participação nos programas de I&I, face á 

estratégia de investigação e inovação do promotor; 

e) Caso exista histórico de participação em programas europeus de apoio à I&I, deve o promotor fornecer 

lista de projetos, com detalhe de informação referente a cada participação no 7.º Programa Quadro e no 

H2020, indicando as propostas submetidas e projetos aprovados para financiamento, identificando o 

efeito de adicionalidade gerado pelo projeto; 

f) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou 

atualizar a correspondente certificação eletrónica prevista; 

g) A data limite para elegibilidade de despesas é 31 de março de 2023; 

h) Para o presente aviso é considerado como referência de pré-projeto: 

 O ano de 2017, até ao final da II FASE (01-04-2019 a 01-07-2019) de submissão de candidaturas; 

 O ano de 2018, para as restantes fases de submissão de candidaturas. 

São ainda estabelecidas as seguintes condições específicas de elegibilidade: 

a) As candidaturas que no âmbito do Horizonte 2020 não sejam elegíveis por não cumprirem as 

condições de admissibilidade ou que sejam consideradas out of scope não serão objeto de 

financiamento; 

b) Candidaturas a grants individuais do pilar Excelência da Ciência, nomeadamente candidaturas ao 
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ERC, que tenham obtido uma classificação de C não são objeto de financiamento; 

c) Candidaturas a grants de mobilidade individual Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) ou Widening 

Grants, que tenham obtido uma avaliação inferior a 85%, não são objeto de financiamento; 

d) Só serão apoiadas candidaturas a coordenações de ações COST, não a simples participação numa 

rede. 
 

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, sob a forma não reembolsável, são calculados através da aplicação às despesas 

consideradas elegíveis a uma taxa máxima de 50%, sendo que para as Não PME as despesas elegíveis são 

integralmente apoiadas ao abrigo do regime de minimis. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: 

Fase 1: 06 de fevereiro a 01 de abril de 2019 

Fase 2: 01 de abril de 2019 a 01 de julho de 2019 

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

Fase 4: 01 de outubro a 31 de dezembro de 2019 

 
 
 
 

III. SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO – PI 1.2 – PROTEÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE 

INTELETUAL E INDUSTRIAL – PROJETOS INDIVIDUAIS (AVISO 03/SI/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial, promovendo uma 

maior eficácia do sistema de I&I na disseminação dos seus resultados por via da propriedade intelectual. 
 

BENEFICIÁRIOS: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de “Projetos Individuais” inscrita na tipologia “Proteção da 

propriedade intelectual e industrial”. 

São elegíveis os seguintes pedidos de propriedade intelectual/industrial – Pedido de PI: 

a) Pedido nacional de patente, de modelo de utilidade e desenho ou modelo apresentado no estrangeiro 

pela via direta junto das respetivas administrações nacionais, reivindicando ou não uma prioridade 

portuguesa; 

b) Pedido de patente europeia apresentado no INPI (independentemente de reivindicar prioridade de um 

pedido português) ou na Organização Europeia de Patentes, desde que reivindique prioridade de um 

pedido de patente ou modelo de utilidade português; 

c) Pedido de patente internacional (PCT) apresentado no INPI (independentemente de reivindicar 

prioridade de um pedido português) ou na Organização Europeia de Patentes e/ou na Organização 

Mundial da Propriedade Inteletual, desde que reivindique prioridade de um pedido de patente ou 

modelo de utilidade português; 

d) Pedido Comunitário de desenho ou modelo apresentado no Instituto de Harmonização do Mercado 

Interno. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS: 

a) Contribuírem para os objetivos e a prioridade de investimento enunciados no aviso de abertura; 

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

inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional), de acordo com o estabelecido no Anexo D do presente aviso de 

concurso; 

c) Os projetos devem respeitar as seguintes condições: 



CME.IMP057.0 

 Resultar de projeto(s) de I&D financiado(s) no âmbito do I&D QREN/Portugal 2020 e ser 

beneficiário desse projeto; 

 Identificar o objetivo do pedido de direito de propriedade industrial, deverá o beneficiário ter 

autorização dos restantes requerentes para apresentar a candidatura e assumir as 

responsabilidades inerentes; 

d) A candidatura pode integrar mais do que um pedido de direito de propriedade industrial, sendo que um 

mesmo pedido não pode integrar mais do que uma candidatura, salvo se estiver a recorrer a vias 

diferentes, devendo identificar as respetivas despesas associadas; 

e) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou 

atualizar a correspondente Certificação Eletrónica; 

f) Para o presente aviso é considerado o ano de 2018 como referência de pré-projeto. Quando, à data da 

apresentação da candidatura, não estiver ainda disponível a informação empresarial simplificada (IES), 

devem ser apresentadas as contas aprovadas pelos órgãos competentes da empresa, sujeitas a 

confirmação após disponibilização da IES; 

g) A apresentação das candidaturas deve ser anterior ao registo do(s) pedido(s) de propriedade 

intelectual/industrial junto nas entidades competentes; 

h) A data limite para elegibilidade de despesas é 31 de março de 2023. 
 

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, sob a forma não reembolsável, são calculados através da aplicação às despesas 

consideradas elegíveis a uma taxa de 50%, sendo que para as Não PME as despesas elegíveis são integralmente 

apoiadas ao abrigo do regime de minimis. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de dezembro 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 1: 17 de dezembro de 2018 a 28 de 

fevereiro de 2019 

Fase 2: 28 de fevereiro de 2019 a 31 de maio de 

2019 

Fase 3: 31 de maio de 2019 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 (SI I&DT) – Projetos de 

I&D Individuais (Aviso n.º 34/SI/2018) 
Até 29 de março de 2019 

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

Empresarial/Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia (Aviso n.º 18/SI/2018) 
Até 29 de março de 2019 

Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME” – Projetos Conjuntos (Aviso n.º 

35/SI/2018) 
Até 5 de abril 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 Incentivos “Qualificação das PME” – “Vale Economia Circular” (Aviso n.º 

20/SI/2018) 

Até à receção do número máximo de 

candidaturas indicado no Aviso 

Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” – “Vale Comércio” (aviso n.º 21/SI/2018) 
Até à receção do número máximo de 

candidaturas indicado no Aviso 

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. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMETNO 

TECNOLÓGICO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO V CENTENÁRIO DA 

VIAGEM DE CIRCUM-NAVEGAÇÃO (www.fct.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Tendo como referencial a viagem de circum-navegação e o seu enquadramento conceptual de descoberta da 

terra e dos oceanos, de interação com povos e culturas e do mundo natural e da riqueza biológica, pretende-se 

fazer a sua projeção para o futuro, desenvolvendo novos conhecimentos em diversas áreas temáticas numa 

perspetiva de multidisciplinaridade científica e contribuindo para agenda de I&D em “Interações Atlânticas”, 

incluindo: 1. Observação e conhecimento da Terra; 2. Clima e alterações climáticas; 3. Cidades sustentáveis, 

mobilidade e interações socioculturais; 4. Biodiversidade e recursos biológicos. A FCT cria assim um Programa de 

I&D para a investigação nestas áreas temáticas, integrando o programa de comemorações do V Centenário da 

Viagem de Circum-Navegação. Os projetos a integrar no referido Programa de I&D devem adotar uma perspetiva 

multidisciplinar e um contexto internacional, facilitando parcerias com peritos e instituições de reconhecido 

mérito internacional de modo a aprofundar a agenda de I&D em Interações Atlânticas. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Podem candidatar-se, individualmente ou em copromoção, equipas de investigação das seguintes entidades: 

 Entidades não empresariais do sistema de I&I, nomeadamente: 

 Instituições do ensino superior, seus institutos e unidades de I&D; 

 Laboratórios do Estado ou internacionais com sede em Portugal; 

 Instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objeto principal atividades de I&D; 

 Outras instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, que desenvolvam ou participem em 

atividades de investigação científica. 

 Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, desde que inseridas em projetos de IC&DT 

liderados por entidades não empresariais do sistema de I&I, no âmbito de uma colaboração efetiva; 

 O eventual envolvimento de instituições estrangeiras como parceiras no projetos não lhes confere a 

qualidade de beneficiário. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

O presente aviso visa apoiar “Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico”, centrados no 

desenvolvimento de atividades de investigação que contribuam para aprofundar a agenda de I&D em interações 

atlânticas, com ênfase para as seguintes áreas: 

1. Observação e conhecimento da Terra: conhecer e monitorizar os oceanos, as massas terrestres, a 

atmosfera e o espaço próximo; desenvolver e aplicar tecnologias inovadoras, incluindo o 

desenvolvimento e uso de tecnologias espaciais, para medições sistemáticas; processamento e análise de 

dados, ciência dos dados e modelação e sistemas de previsão, integrando mudanças climáticas, energia, 

ciência dos oceanos e da terra, com ênfase nos sistemas que envolvam interações atlânticas. 

2. Clima e alterações climáticas: estudo integrado das interações atmosfera, oceano, terra e espaço, e seus 

efeitos no clima, meteorologia e respetivas dinâmicas; aquisição de dados, análise, processamento e 

divulgação de dados e desenvolvimento de modelos integrados, designadamente para as regiões 

atlânticas. 

3. Cidades sustentáveis, mobilidade e interações socioculturais: investigação sobre a ciência, o planeamento 

e a engenharia das cidades e das redes entre cidades, integrando utilização de energia, sistemas de 
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transportes e mobilidade, redes de conetividade e qualidade de vida, multiculturalidade e dinâmicas 

demográficas, populacionais e socioculturais. 

4. Biodiversidade e recursos biológicos: investigação sobre a dinâmica dos recursos biológicos em relação 

com clima e poluição; ecossistemas e biodiversidade; sistemas para aquisição de dados, monitorização e 

modelação; aplicação de formas de ciência dos dados para a sustentabilidade de sistemas produtivos, 

incluindo pescas, agricultura e bioindústrias; sistemas inteligentes para a utilização e valorização de 

recursos naturais. 
 

LIMITE MÁXIMO DE FINANCIAMENTO:  

O limite máximo de financiamento por projeto é de 300.000,00€. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 17 de abril de 2019. 

 

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 

 

 
 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Apoio ao desenvolvimento sustentável da aquicultura nos domínios da inovação, 

e dos investimentos produtivos (Aviso n.º 27/2018) 
Até 28 de fevereiro de 2019 

Promover o desenvolvimento Local e a Diversificação das Economias das Zonas 

Pesqueiras e Costeiras (Aviso n.º 03/2018/GAL COSTEIRO LITORAL NORTE) 
Até 15 de março de 2019 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

AGRICULTURA:  

 Portaria n.º 5/2019, de 4 de janeiro – Aprova as listas de zonas desfavorecidas, compreendendo as 
zonas de montanha, as zonas, que não as de montanha, sujeitas a condicionantes naturais significativas 
e as outras zonas sujeitas a condicionantes específicas. 

 Portaria n.º 6/2019, de 4 de janeiro – Aprova a lista das zonas, que não as de montanha, sujeitas a 
condicionantes naturais significativas que deixam de ser elegíveis em resultado do processo de 
eliminação faseada, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 31.º do Regulamento (UE) n.º 
1305/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho.  

 Lei n.º 1/2019, de 9 de janeiro – Altera (primeira alteração) a Lei n.º 56/2018, de 20 de agosto, que cria 
o observatório técnico independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais 
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e rurais que ocorram no território nacional. 

 Portaria n.º 12/2019, de 14 de janeiro – Procede à oitava alteração à Portaria n.º 57/2015, de 27 de 
fevereiro, que aprova o regulamento de aplicação do regime de pagamento base, do pagamento por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente (Greening), do pagamento para os jovens 
agricultores, do pagamento específico para o algodão e do regime da pequena agricultura. 

 Decreto-Lei n.º 9/2019, de 18 de janeiro – Cria o estatuto de «Jovem Empresário Rural». 
 
FLORESTA:  

 Portaria n.º 5/2019, de 4 de janeiro – Aprova as listas de zonas desfavorecidas, compreendendo as 
zonas de montanha, as zonas, que não as de montanha, sujeitas a condicionantes naturais significativas 
e as outras zonas sujeitas a condicionantes específicas. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2019, de 21 de janeiro – Aprova a visão, objetivos e 
medidas de concretização do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2019, de 21 de janeiro – Aprova o relatório de diagnóstico e 
as medidas de atuação para a valorização do território florestal e de incentivo à gestão florestal ativa. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2019, de 21 de janeiro – Aprova os projetos de prevenção 
estrutural contra incêndios, de restauro, conservação e valorização de habitats naturais e de educação 
ambiental em diversas áreas protegidas. 

 Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro – Altera o regime jurídico dos planos de ordenamento, de 
gestão e de intervenção de âmbito florestal. 

 Decreto-Lei n.º 12/2019, de 21 de janeiro – Altera o regime jurídico a que estão sujeitas, no território 
continental, as ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais. 

 Decreto-Lei n.º 13/2019, de 21 de janeiro – Altera as normas gerais aplicáveis à produção e 
comercialização de materiais florestais de reprodução utilizados para fins florestais. 

 Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro – Clarifica os condicionalismos à edificação no âmbito do 
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 Decreto-Lei n.º 15/2019, de 21 de janeiro – Cria o procedimento de identificação e reconhecimento de 
prédio rústico ou misto sem dono conhecido, adiante designado por prédio sem dono, e respetivo 
registo. 

 Despacho n.º 744/2019, de 17 de janeiro – Determina as áreas prioritárias para a fiscalização da gestão 
de combustível. 

 Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro – Procede à primeira alteração à Portaria n.º 2019/2016, de 9 de 
agosto, que fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas com 
vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a unidade de cultura. 

 
ECONOMIA:  

 Decreto-Lei n.º 3/2019, de 11 de janeiro – Consagra a possibilidade de suspensão do exercício da 
atividade de transportes em táxi pelo período de um ano e clarifica a possibilidade de colocação do 
taxímetro no espelho retrovisor. 

 
MAR:  

 Portaria n.º 36/2019, de 28 de janeiro – Estabelece as normas que regulam a autorização de primeira 
venda de pescado fresco fora das lotas para as comunidades piscatórias dependentes do Rio Guadiana, 
aplicando-se as vendas efetuadas localmente nos concelhos de Castro Marim, Alcoutim e Mértola. 

 Portaria n.º 37/2019, de 28 de janeiro – Estabelece, para o ano de 2019, um regime excecional para a 
captura de espécies acessórias nas pescarias de cerco, relativamente ao previsto no n.º 2 do artigo 7.º do 
Regulamento de Pesca por Arte de Cerco, aprovado pela Portaria n.º 1102-G/2000, de 22 de novembro, 
com as alterações introduzidas pelas Portarias n.ºs 346/2002, de 2 de abril, e 397/2007, de 4 de abril. 

 Despacho n.º 1127-B/2019, de 31 de janeiro – Estabelece medidas de gestão da pesca do polvo 
(Octopus vulgaris) na costa algarvia. 

 Portaria n.º 44-B/2019, de 1 de fevereiro – Estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis à 
atribuição, em 2019, de um subsídio, no âmbito do auxílio de minimis ao setor da pesca. 
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