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I. 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) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Acompanhar as melhores práticas europeias neste domínio e promover o financiamento das empresas 

portuguesas candidatas a programas europeus que não tendo obtido financiamento, tenha o mérito do seu 

projeto sido reconhecido pela atribuição de um Selo de Excelência da Comissão Europeia. 

São abrangidos pelo presente aviso os projetos de empresas portuguesas promovidos no âmbito do SME 

Instrument – Fase 2 e que tenham obtido um Selo de Excelência da Comissão Europeia num dos concursos de 

2018 ou 2019. 
 

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

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “Projetos Demonstradores” na modalidade de “Projetos Individuais”. 

Esta tipologia abrange projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto que, partindo de 

atividades de I&D concluídas com sucesso, visem evidenciar, perante um público especializado e em situação 

real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se encontrem suficientemente 

validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial. 

O projeto pode incluir atividades classificadas como “investigação industrial” correspondentes a um TRL 4 numa 

percentagem nunca superior a 25,00% do somatório do investimento elegível em atividades de “Investigação 

Industrial” e “Desenvolvimento Experimental” do projeto. 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 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 – ENEI e/ou EREI, respetivamente), de acordo com o 

estabelecido no Anexo F do presente aviso de concurso; 

c) Apenas são objeto de apoio no âmbito deste aviso os projetos que não obtenham financiamento 

europeu; 

d) Apresentar evidências da atribuição do Selo de Excelência do Programa SME Instrument – Fase 2; 
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e) Demonstrar o efeito de incentivo; 

f) Prever a realização de uma sessão de demonstração em situação real de utilização ou aplicação do 

produto/processo/sistema alvo do projeto, em território nacional e com carácter público, permitindo aos 

potenciais adotantes das tecnologias a visualização da sua aplicação em ambiente real; 

g) Prever um plano de divulgação ampla junto de empresas potencialmente interessadas na aplicação das 

soluções tecnológicas que constituem seus resultados, bem como de outros potenciais interessados na 

tecnologia a demonstrar. O plano deve descrever e justificar a adequação das propostas de divulgação 

dos resultados junto de potenciais tomadores e/ou utilizadores da tecnologia (ex. contemplar a 

organização de visitas periódicas ao local de instalação do projeto), bem como das ações de difusão das 

inovações associadas, especialmente as iniciativas a ocorrer durante o projeto (ex.: realização de 

seminários, workshops, etc.) 

h) Apresentar uma situação económico financeira equilibrada; 

i) Ter uma duração máxima de 18 meses; 

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

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, revestem a forma de incentivo reembolsável e não reembolsável. A taxa base de 25% 

pode ser acrescida das seguintes majorações: 

 Majoração “Investigação industrial”; 

 Majoração “Tipo de Empresa”; 

 Majoração “Divulgação ampla dos resultados”. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de janeiro de 2020. 
 
 
 

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 2: 28 de fevereiro a 31 de maio de 2019 

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 2: 01 de abril a 01 de julho de 2019                    

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

Fase 4: 01 de outubro a 31 de dezembro de 

2019 

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 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. EduMove-te: Educar para a mobilidade sustentável (www.fundoambiental.pt) 
 

OBJETIVOS: 

Contribuir para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma 

sociedade capaz de se deslocar de forma sustentável e para a construção de uma sociedade capaz de se deslocar 

de forma sustentável cujo sucesso passará, em grande medida, pela sensibilização, pela capacitação e pela 

mudança de comportamento dos utilizadores e dos setores económicos, que conjugue a equidade entre gerações 

e a qualidade de vida dos cidadãos. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

a) Administração direta, indireta e autónoma; 

b) Setor empresarial do Estado e Local; 

c) Estabelecimentos de ensino; 

d) Universidades e Institutos Politécnicos; 

e) Centros de Investigação; 

f) Empresas independentemente da sua forma jurídica; 

g) Associações e Fundações; 

h) Organizações Não Governamentais de Ambiente e equiparadas. 
 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÃO:  

 Participação ativa do público (exemplo: atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

 Efeito multiplicador (por exemplo, formação e capacitação que potenciem a disseminação do 

conhecimento); 

 Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 

 Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, 

planos de sustentabilidade, conferências/seminários). 
 

TAXAS MÁXIMAS DE COFINANCIAMENTO:  

 70% para os beneficiários identificados nas alíneas a) a g) incidindo sobre o total das despesas elegíveis, 

com cofinanciamento limitado a 50.000,00€ por candidatura. 

 95% para os beneficiários identificados nas alíneas h) incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com 

cofinanciamento limitado a 50.000,00€ por candidatura. 
 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 22 de abril de 2019. 

 

 

II. Re-Educa: Educar para uma economia circular (www.fundoambiental.pt) 
 

OBJETIVOS: 

Contribuir para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma 

economia circular, cujo sucesso passará, em grande medida, pela sensibilização, pela capacitação e pela mudança 

de comportamento dos utilizadores, que conjugue a equidade entre gerações e a qualidade de vida dos cidadãos. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

a) Administração direta, indireta e autónoma; 

b) Setor empresarial do Estado e Local; 
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c) Estabelecimentos de ensino; 

d) Universidades e Institutos Politécnicos; 

e) Centros de Investigação; 

f) Empresas independentemente da sua forma jurídica; 

g) Associações e Fundações; 

h) Organizações Não Governamentais de Ambiente e equiparadas. 
 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÃO:  

 Participação ativa do público (exemplo: atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

 Efeito multiplicador (por exemplo, formação e capacitação que potenciem a disseminação do 

conhecimento); 

 Sensibilização ambiental (por exemplo, campanhas de comunicação, anúncios publicitários, plataformas 

digitais); 

 Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, 

planos de sustentabilidade, conferências/seminários). 
 

TAXAS MÁXIMAS DE COFINANCIAMENTO:  

 70% para os beneficiários identificados nas alíneas a) a g) incidindo sobre o total das despesas elegíveis, 

com cofinanciamento limitado a 50.000,00€ por candidatura. 

 95% para os beneficiários identificados nas alíneas h) incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com 

cofinanciamento limitado a 50.000,00€ por candidatura. 
 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 22 de abril de 2019. 

 

 

III. Economia circular em Freguesias (www.fundoambiental.pt) 
 

OBJETIVO GERAL: 

Implementar soluções locais de economia circular, demonstrando os benefícios económicos, sociais e ambientais 

associados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Desenhar, Reparar, Reutilizar: uma responsabilidade alargada do produtor: aumentar a reutilização de 

produtos, nomeadamente os abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor e outros de 

consumo massificado (p. ex. manuais escolares), diminuir a produção de resíduos e contribuir para uma 

conceção de produtos com múltiplas vidas úteis (menor obsolescência); 

b) Alimentar sem sobrar: produção sustentável para um consumo sustentável: conhecer e monitorizar a 

realidade nacional em matéria de desperdício alimentar na cadeia de valor, diminuir a produção de 

resíduos orgânicos e aumentar a produtividade da cadeia de valor, sobretudo dos setores ligados à 

indústria alimentar, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e contribuir para a educação 

do produtor/consumidor. 

c) Nova vida aos resíduos!: resíduos, subprodutos e matérias-primas secundárias: aumentar a introdução de 

matérias-primas secundárias na economia, diminuir a produção de resíduos, reduzir custos de contexto 

às empresas e promover a redução da extração de recursos naturais. 

d) Regenerar recursos: água e nutrientes: consumo – resíduos, subprodutos e matérias-primas secundárias: 

melhorar a eficiência hídrica, aumentar a reutilização de água e melhorar a recirculação de nutrientes e 

da matéria orgânica pelos seus ciclos naturais.  
 

BENEFICIÁRIOS:  

Juntas de Freguesia. O beneficiário pode apresentar candidatura em parceria, sendo o beneficiário a entidade 

líder, competindo-lhe estabelecer os acordos ou contratos necessários à implementação da operação. O líder da 
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parceria deverá definir a visão, exercendo liderança estratégica, afetando recursos e promovendo as redes de 

cooperação necessárias com outras tipologias de entidades, designadamente: 

a) Juntas de freguesia;  

b) Micro e pequenas e médias empresas; 

c) Entidades gestoras de fluxos específicos; 

d) Universidades, centros tecnológicos, unidades de I&D e outras infraestruturas tecnológicas; 

e) Entidades reconhecidas na prática de I&D, nos termos estabelecidos pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (ver programa SIFIDE - Reconhecimento de Idoneidade); 

f) Organizações não governamentais de diferentes âmbitos. 
 

 

TAXAS MÁXIMAS DE COFINANCIAMENTO:  

85%, até um valor máximo de 25.000,00€ por candidatura. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 08 de maio 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 

Atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas 

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

Programa Sê-lo Verde 2019 (www.fundoambiental.pt) Até 14 de abril de 2019 

Formação de Públicos Estratégicos (Aviso POISE-36-2019-06) Até 22 de abril de 2019 

Linha de Apoio à Sustentabilidade Ambiental no Turismo 

(www.turismodeportugal.pt) 
Até 30 de junho de 2019 

 

I. Apoio à Inovação e à Transferência de Conhecimentos entre Cientistas e 

Pescadores (Aviso n.º 29/2019) 
 

OBJETIVO GERAL: 

Estimular a criação e difusão de processos e produtos inovadores nas pescas e na transformação e 

comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura, bem como promover a transferência de conhecimentos 

através de parcerias entre cientistas e pescadores. 

 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÃO: 

a) Prevejam a criação de redes, acordos de parcerias ou associações entre um ou vários organismos científicos 

independentes e pescadores, ou uma ou várias organizações de pescadores, nos quais podem participar 

organismos técnicos; 

b) Envolvam atividades realizadas no quadro das redes, dos acordos de parceria ou das associações referidas na 

alínea anterior. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

a) Organismos de direito público; Pescadores; Organizações de pescadores, incluindo organizações de 

produtores; GAL-Pesca; Organizações não governamentais. 
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TAXAS MÁXIMAS DE COFINANCIAMENTO:  

A taxa de apoio público para os projetos apresentados ao abrigo do presente regime é de 50 % das 

despesas elegíveis da operação. Esta taxa pode ser elevada nos seguintes casos: 

a) 60 % no caso de a operação ser executada por organização de pescadores; 

b) 75 % no caso de a operação ser executada por organização de produtores; 

c) 100 % no caso de:  

i. O beneficiário ser um organismo de direito público ou uma empresa encarregada da gestão 

de serviços de interesse económico geral, ou 

ii. A operação ser de interesse coletivo, ser executada por beneficiário coletivo previsto no 

artigo 6.º e possuir características inovadoras, nomeadamente a nível local.  

No caso de a operação ser executada por empresas não abrangidas pela definição de PME, a taxa de 

apoio público é de 30 %. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de maio de 2019. 

 

 

I. PREVENÇÃO DE CALAMIDADES E CATÁSTROFES NATURAIS (Anúncio n.º 

01/Ação 6.2.1/2019) 
 

OBJETIVOS: 

a. Reforçar a viabilidade dos viveiros agrícolas existentes, promovendo a inovação, a capacitação 

organizacional e a reconversão das empresas; 

b. Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas de 

prevenção, proteção e controlo fitossanitário em vigor; 

c. Produzir plantas das espécies suscetíveis à Xylella fastidiosa em local com proteção física completa contra os 

insetos vetores desta bactéria; 

d. Promover a utilização do tratamento por água quente das plantas vitícolas. 

 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoa singular ou coletiva. 

 

TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES A APOIAR:  

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em viveiros para a produção de plantas de espécies 

ornamentais, fruteiras e de videira conhecidas como suscetíveis à Xylella fastidiosa, que se encontrem em 

atividade, e cujo valor total de investimento elegível, apurado em sede de análise, seja superior a 5.000,00€. 

 

FORMA E NÍVEL DOS APOIOS A CONCEDER:  

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 80.000,00€ por beneficiário. 

O nível de apoio a conceder no âmbito do presente anúncio de apresentação de candidaturas, com base no custo 

total elegível dos investimentos propostos no pedido de apoio, é de 80%. 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até 30 de abril de 2019. 
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II. JOVENS AGRICULTORES (Anúncio n.º 08/Ação 3.1/2019) 
 

OBJETIVOS: 

a. Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas; 

b. Aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens, promovendo o investimento, o apoio à aquisição de 

conhecimentos e a participação no mercado. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Jovem Agricultor, entendendo-se como tal o agricultor que, à data da apresentação da candidatura, tenha idade 

compreendida entre os 18 e os 40 anos inclusive, que se instale pela primeira vez numa exploração agrícola. 
 

INCOMPATIBILIDADES COM AJUDAS ANTERIORES:  

Não reúnem as condições legais para atribuição dos apoios previstos neste anúncio os candidatos que tenham: 

I. Recebido ajudas à produção ou à atividade agrícola para além dos dois anos anteriores ao ano de 

apresentação da candidatura; 

II. Celebrado contrato de financiamento ou assinado termo de aceitação em quaisquer ajudas aos 

investimentos no setor agrícola nem ter recebido prémio à primeira instalação antes da data de 

apresentação da candidatura, com exceção das candidaturas que tenham sido aprovadas nos dozes meses 

anteriores à submissão da candidatura no âmbito do regime de apoio à reestruturação e reconversão da 

vinha (VITIS). 
 

FORMA E NÍVEL DOS APOIOS A CONCEDER:  

O apoio consiste num prémio à instalação, sob a forma de subvenção não reembolsável. O montante do prémio à 

instalação é de € 15 000 por jovem agricultor, ao qual pode acrescer uma das seguintes majorações:  

a. 25 % do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos 

na exploração cujo valor seja igual ou superior a € 80 000;  

b. 50 % do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos 

na exploração cujo valor seja igual ou superior a € 100 000;  

c. 75 % do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos 

na exploração cujo valor seja igual ou superior a € 140 000.  

Quando o beneficiário seja membro de agrupamento ou organização de produtores reconhecido no sector 

relacionado com a instalação, é atribuída uma majoração de € 5.000. 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até 30 de abril de 2019. 

 

 

III. ORGANIZAÇÕES INTERPROFISSIONAIS (Anúncio n.º 02/Operação 

5.2.1/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Apoiar a execução de planos de ação a implementar por Organizações Interprofissionais legalmente 

reconhecidas, tendo em vista a prossecução dos seguintes objetivos: 

a. Promover condições propícias a uma maior cooperação, equidade e transparência nas relações entre os 

diferentes níveis das fileiras dos setores agrícola, agroalimentar e florestal, e a um grau mais elevado de 

autorregulação; 

b. Contribuir para a melhoria da rentabilidade económica das fileiras, da segurança alimentar, da qualidade dos 

produtos, do acesso dos produtos ao mercado e da utilização dos recursos de forma mais eficiente e 

sustentável. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Organização Interprofissional (OI) ou Organização Interprofissional Florestal (OIF). 
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TIPOLOGIAS DE OPERAÇÃO:  

A tipologia de atividades a apoiar visa a melhoria da rentabilidade económica das fileiras, melhoria da segurança 

alimentar ou da qualidade dos produtos das fileiras e melhoria do acesso dos produtos ao mercado. 

Pretende-se assim reforçar a cooperação dos agentes representativos da fileira, com o incremento do esforço de 

autorregulação que permita desenvolver ações que vão para além do funcionamento e gestão corrente destas 

estruturas associativas e que permitam uma evolução qualitativa e quantitativa das fileiras que estas 

organizações representam. 
 

FORMA E NÍVEL DOS APOIOS A CONCEDER:  

O apoio consiste num prémio à instalação, sob a forma de subvenção não reembolsável. O apoio é concedido 

anualmente, por um período de três anos, correspondendo a 50 % do valor do orçamento de execução previsto 

no plano de ação, até aos seguintes limites máximos: a) 125.000 euros por ano; b) 200.000 euros por cada 

período de três anos.  
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até 30 de abril de 2019. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

AGRICULTURA:  

 Portaria n.º 73/2019, de 7 de março – Regulamenta o procedimento relativo à atribuição do título de 
reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, consagrado pelo Decreto-Lei n.º 64/2018, de 7 de agosto, e 
adiante designado Estatuto, e as condições da sua manutenção. 

MAR:  

 Decreto-Lei n.º 35/2019, de 11 de março – Estabelece o regime sancionatório aplicável ao exercício da atividade 
da pesca comercial marítima. 

 Portaria n.º 75/2019, de 11 de março – Define o modelo de gestão da quota portuguesa de lagostim (Nephrops 
norvegicus) nas zonas 9 e 10, definidas pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM), e na divisão 
34.1.1, definida pelo Comité das Pescas para o Atlântico Centro Este (CECAF). 

 Portaria n.º 77/2019, de 12 de março – Procede à décima terceira alteração do Regulamento da Pesca por Arte de 
Arrasto. 

 Portaria n.º 83/2019, de 21 de março – Estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis à atribuição, em 
2019, de um subsídio, no âmbito do auxílio de minimis ao setor da pesca, que corresponde a uma redução no preço 
final da gasolina consumida na pequena aquicultura, equivalente ao que resulta da redução da taxa aplicável ao 
gasóleo consumido na pesca, por força do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 93.º do Código dos Impostos 
Especiais de Consumo (CIEC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    


