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A NOSSA MISSÃO
A STABLEPERCENTAGE, quando foi criada em 2018, tinha 
os seus objetivos muito claros e definidos, a pensar no futuro 
de Portugal e do Mundo das novas gerações. 
A construção de sociedades mais justas, mais éticas e 
corajosas com vista ao combate á crise ambiental, pobreza e 
a corrupção.
De uma forma visionaria a STABLEPERCENTAGE foca se na 
reflexão de um futuro pelo respeito dos direitos humanos e 
nas mais-valias éticas e económicas.
Com os objetivos de um país mais sustentável no combate a 
neutralidade carbónica, a sustentabilidade e mitigação das 
alterações climáticas.  A um país sem pobreza, através de 
apoios monetários alargados. Um país amigo da ciência e do 
conhecimento, baseando-se nos valores europeus e a 
transformação digital como bandeiras ao desenvolvimento, e 
um país e um mundo mais justo no combater a corrupção e 
no seu reforço.
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INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Objetivos
• Aumentar e reforçar o investimento empresarial em atividades inovadoras: 

produto, processo, métodos organizacionais e marketing;
• Promover 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 
e na integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos 
com vista à criação de emprego qualificado;

• Reforçar a capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de 
bens e serviços, através do investimento empresarial em atividades 
inovadoras e qualificadas que contribuam para a sua progressão na cadeia 
de valor;

• Enfoque em 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.
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Tipologias
• Criação de um novo estabelecimento;
• Aumento da capacidade de um estabelecimento existente;
• Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não
• produzidos anteriormente no estabelecimento;
• Alteração fundamental do processo global de produção de um 

estabelecimento existente.

E enquadramento nas Políticas Setoriais: Indústria 4.0 e Transição Climática.

Beneficiários

Empresas

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Autonomia financeira ≥15% (PME); 20% (nPME);
• Cumprir as condições legais:

o Licenciamento;
o Ausência dívidas Segurança Social, Finanças, Entidades pagadoras 

incentivos;
o Não ter salários em atraso;

• Não ser uma empresa em dificuldade ou sujeita a uma injunção de 
recuperação.

Condições Elegibilidade Projeto
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• Inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e 
serviços transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de 
valor económico ou contribuam para um melhor posicionamento na cadeia 
de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse 
económico geral. Excluem-se as atividades:

o Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;
o Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220;
o Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92;
o E devido a restrições europeias são também excluídos:

▪ Setor da pesca e da aquicultura;
▪ Setor da produção agrícola primária.

• Condições específicas de elegibilidade:
o Despesa elegível entre 75 mil € e 25 milhões €;
o Projeto sustentado por uma análise estratégica que identifique as 

áreas críticas de competitividade para o negócio, diagnostique a 
situação da empresa nessas áreas críticas e fundamente as opções 
de investimento;

o Demonstrar a viabilidade económico-financeira através da análise 
de risco da empresa e do projeto;

o Assegurar as fontes de financiamento do projeto, designadamente 
demonstrar ter o financiamento bancário aprovado por uma 
instituição de crédito com protocolo celebrado com o Portugal 2020, 
exceto: 

▪ Empresas que prescindam do empréstimo bancário apoiado 
no âmbito do SI Inovação até à decisão da Autoridade de 
Gestão;

▪ Empresas que não podem beneficiar do empréstimo devido 
às regras de auxílios de Estado;

▪ Projetos com investimento > 15 milhões €.
o Realização de pelo menos 25% dos capitais próprios previstos no 

plano de financiamento do projeto, até à data do primeiro pedido de 
pagamento;
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o Cumprir regras específicas para candidaturas ao POR Lisboa do 
setor do turismo;

o Cumprir requisitos específicos adicionais caso seja projeto de Não 
PME;

o Cumprir o indicador Impacto do investimento = (Despesa elegível / 
Ativo fixo líquido pré-projeto) ≥ 10%, para regiões Não TBD dos 
POR Norte e Centro e Compete;

o Ter data de candidatura, ou de pedido de auxílio, anterior à data do 
início dos trabalhos.

Despesas Elegíveis
• Máquinas e equipamentos produtivos;
• Equipamentos informáticos, incluindo software;
• Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes e 

licenças;
• Serviços de engenharia e estudos, diagnósticos, auditorias, planos de 

marketing e projetos de arquitetura (não elegível no caso de não PME);
• Construção de edifícios e obras de remodelação (turismo e indústria);
• Material circulante conexo com a atividade turística (turismo).

Natureza Dos Incentivos

Taxa de financiamento até 75% das despesas elegíveis em 2 componentes 
autónomas:

• 50% – Incentivo Não Reembolsável;
• 50% – Instrumento financeiro: empréstimo bancário sem juros. 

Taxa Base:
• 15% – investimento elegível ≥ 15 M€ ou Não PME;
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• 35% – médias empresas;
• 45% – micro e pequenas empresas.

Majorações
• 10% – Territórios de Baixa Densidade (TBD);
• Prioridades Políticas Setoriais – PME com investimento elegível < 15 M€:

o 5% – Indústria 4.0;
o 5% – Transição Climática.
o 5% – Capitalização PME – PME, capitais próprios > 25%, sem 

empréstimo.
o 5% – Criação de emprego qualificado (Nível ≥ 6) em novas unidades 

produtivas, quando se verifique, por dimensão de empresa:
▪ Micro e Pequena: TBD ≥ 5; Outras regiões ≥ 10;
▪ Média: TBD ≥ 10; Outras regiões ≥ 20;
▪ Grande: TBD ≥ 20; Outras regiões ≥ 30.

• Taxa máxima:
o 40% – POR Lisboa;
o 60% – POR Algarve.

Critérios Seleção
• Qualidade do projeto;
• Impacto na competitividade da empresa;
• Contributo para a economia;
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• Contributo para a convergência regional.

Indicadores
• Valor Acrescentado Bruto (VAB);
• Criação de Emprego Qualificado (CEQ);
• Volume de Negócios (VN).

Investigação & Desenvolvimento

 | P á g i n a9

https://caixaprrpt2030.pt/apoios-empresas/apoios-empresas-inovacao-produtiva/#1631198174492-ccb41975-0e5b


 

Objetivos

• 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.

Tipologias
• Projetos de I&D promovidos por uma empresa ou realizados em consórcio.

o Inclui atividades de investigação industrial e desenvolvimento 
experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos 
ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, 
processos ou sistemas existentes.

Beneficiários
• Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, enquanto 

beneficiário líder das operações;
• Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII), no caso de projetos 

em copromoção e na qualidade de copromotores.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Possuírem, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros e 

os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada:

o Autonomia financeira ≥15% (PME); 20% (n/PME)

• Demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;
• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja 

a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão tenha sido favorável;
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• Encontrarem-se, no âmbito do FSE (Fundo Social Europeu), certificados ou 
recorrerem a entidades formadoras certificadas;

• Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, por 
si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1.º 
grau, bem como por aquele que consigo viva em condições análogas às dos 
cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de 
apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus.

• Não ser uma empresa em dificuldade ou sujeita a uma injunção de 
recuperação.

Condições Elegibilidade Projeto
• Inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e serviços 

transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de valor 
económico ou contribuam para um melhor posicionamento na cadeia de valor 
dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse económico geral. 
Excluem-se as atividades:

o Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;
o Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220;
o Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.

• Condições específicas de elegibilidade:
o Ser sustentado por uma análise estratégica de I&D da empresa 

participante e do seu alinhamento global com a estratégia de 
desenvolvimento de negócio;

o Identificar e justificar as incertezas de natureza técnica e científica 
que sustentam o caráter de I&D do projeto, demonstrando que as 
soluções encontradas não poderiam ser desenvolvidas por alguém 
com os conhecimentos e competências básicos nos domínios 
técnicos da área em questão;

o Apresentar uma caracterização técnica e um orçamento 
suficientemente detalhados e fundamentados;

o Envolver recursos humanos qualificados cujos curricula garantam a 
sua adequada execução;
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o Demonstrar a viabilidade e sustentabilidade económica e financeira 
e que se encontram asseguradas as fontes de financiamento;

o Iniciar o projeto após a candidatura e até 6 meses após a 
comunicação da decisão de financiamento;

o Investimento superior a:
▪ 50k€, projetos Individuais na RA Madeira;
▪ 100k€, projetos Individuais ou em Co-promoção na RA Madeira;
▪ 150k€, projetos em Co-promoção no Continente.

o Duração máxima de:
▪ 24 meses, projetos Individuais ou da RA Madeira;
▪ 36 meses, projetos em Co-Promoção na RA Madeira.

Despesas Elegíveis
• Pessoal técnico;
• Aquisição de patentes;
• Matérias-primas, materiais consumíveis e componentes;
• Aquisição de Serviços;
• Software e Equipamento específico para o projeto;
• Plataformas eletrónicas de inovação aberta e crowdsourcing;
• Promoção e divulgação dos resultados do projeto;
• Viagens e estadas no estrangeiro;
• Implementação e certificação SGIDI;
• Despesas com a intervenção de auditor técnico-científico;
• Despesas com a intervenção de TOC/ROC;
• Custos Indiretos.
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Natureza dos Incentivos
• Incentivo Não Reembolsável, até ao montante máximo de

o 1,5M€ projetos na RA Madeira;
o 1M€, projetos no Continente.
o Para o montante de incentivo que exceda 1M€:

▪ 75% Incentivo não reembolsável;
▪ 25% Incentivo reembolsável (Juros = 0; Reembolsos semestrais; Prazo / 

Carência = 7 / 3 anos).
• Taxa incentivo:

o Base = 25%
o Majorações:

▪ Investigação Industrial: 25%;
▪ Dimensão de Empresa:
▪ 10% para Médias empresas;
▪ 20% para Peq. Empresas.
▪ De 15% quando se verificar divulgação ampla dos resultados

o Região de Lisboa ≤ 40%;
o Região do Algarve ≤ 62%.

Em média, por dimensão da empresa:

• Pequena: 65-70%;
• Média: 55-60%;
• Grande: 45-50%.
ESB:

• Investigação industrial ≤ 80%;
• Desenvolvimento Experimental ≤ 60%.
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Critérios Seleção
• Qualidade do projeto;
• Impacto do projeto na competitividade da empresa;
• Contributo do projeto para a economia;
• Contributo do projeto para a convergência regional.

Indicadores
• De realização:

o Grau de concretização das atividades previstas no projeto.
• De resultado:

o Grau de sucesso esperado em termos dos resultados técnico-
científicos previstos no projeto;

o % de despesas das empresas em I&D no VAB.
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Hidrogénio e Gases Renováveis

Objetivos
• Visa contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, promovendo a 

transição energética por via do apoio às energias renováveis, com grande 
enfoque na produção de hidrogénio e outros gases de origem renovável;

• Promover o crescimento económico e o emprego por via do desenvolvimento 
de novas indústrias e serviços associados, bem como a investigação e o 
desenvolvimento, acelerando o progresso tecnológico e o surgimento de 
novas soluções tecnológicas, com elevadas sinergias com o tecido 
empresarial, bem como reduzir a dependência energética nacional, pela 
produção de energia a partir de fontes endógenas, e dessa forma contribuir 
significativamente para a melhoria da balança comercial e reforçando a 
resiliência da economia nacional.

Tipologias
• Produção de gases de origem renovável, referentes ao desenvolvimento e 

teste de novas tecnologias (TRL igual ou superior a 6), da produção ao 
consumo, podendo abranger diferentes cadeias de valor (a unidade pode ser 
detida pelo próprio ou por terceiros);

• Produção de gases de origem renovável, com tecnologias testadas (TRL igual 
ou superior a 8) e que não estejam ainda suficientemente disseminadas no 
território nacional, da produção ao consumo, podendo abranger diferentes 
cadeias de valor (a unidade ser detida pelo próprio ou por terceiros);

• Gases de origem renovável são combustíveis gasosos produzidos a partir de 
processos que utilizem energia de fontes renovável.

Beneficiários
• Pessoas coletivas, públicas ou privadas, que pretendam desenvolver projetos 

industriais de produção de hidrogénio renovável e outros gases renováveis;
• Aplica-se a Portugal Continental.
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Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estar legalmente constituídos;
• Ter a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança 

social;
• Poder legalmente desenvolver as atividades;
• Possuir, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros e os 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada ou demonstrarem 

ter capacidade de financiamento da operação;
• Não ter apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja a 

decorrer o processo de decisão;
• Declarar não ter salários em atraso;
• Declarar e comprovar que não configura uma “Empresa em dificuldade”;
• Comprovar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de 

recuperação, ainda pendente.

Condições Elegibilidade Projeto
• Visar a prossecução dos objetivos específicos;
• Demonstrar que as intervenções não conduzem a impactos significativos no 

ambiente, garantindo o cumprimento do princípio de “Do No Significant Harm” 
(DNSH);

• Demonstrar o grau de maturidade mínimo, evidenciando:
o Instrução do pedido de registo prévio para a produção de gases de 

origem renovável, incluindo calendário de realização e orçamento 
das componentes principais da operação que evidenciem a 
consolidação das soluções técnicas a adotar, a adequada 
fundamentação dos custos bem como a definição do planeamento 
das ações a realizar;

o Parecer prévio da DGEG em como o projeto proposto se enquadra 
nas tipologias de operações elegíveis.

• Concluir as operações até ao dia 31 de dezembro de 2023;
• Justificar a necessidade e a oportunidade da realização da operação, incluindo 

que sem o financiamento o investimento não se realizaria, ou realizar-se-ia em 
menor escala;
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• Dispor dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos 
investimentos;

• Apresentar uma memória descritiva da operação, incluindo a caracterização 
técnica e uma fundamentação dos custos de investimento e do calendário de 
realização física e financeira;

• Incluir indicadores que permitam avaliar o contributo da operação para os 
respetivos objetivos, bem como monitorizar o grau de execução da operação e 
o cumprimento dos resultados previstos;

• Apresentar evidências que a entidade com competência para autorizar o 
investimento, ou seja a entidade titular, se não for a entidade candidata, 
concorda com a sua realização, seja por o mesmo se encontrar inscrito no 
respetivo contrato, ou por declaração autónoma;

• Demonstrar o cumprimento das disposições comunitárias e nacionais a que se 
encontra sujeita a candidatura em matéria de Auxílios de Estado, Contratação 
Pública e de Igualdade de Oportunidades e de Género;

• Apresentar declaração em como os ativos associados ao projeto serão 
utilizados exclusivamente nesse âmbito;

• Apresentar declaração em que este se obriga a disponibilizar ao Fundo 
Ambiental os dados relativos ao aumento da capacidade instalada para a 
produção de hidrogénio verde ou de outros gases renováveis;

• Demonstrar que a produção de gases renováveis, incluindo o hidrogénio, 
cumprem com os requisitos tecnológicos elegíveis;

• Apresentar um plano de comunicação a desenvolver no decurso da 
implementação da operação e na sua conclusão, que permita a informação e 
divulgação dos resultados da operação junto dos potenciais beneficiários ou 
utilizadores e do público em geral;

• Demonstrar a sustentabilidade da operação após realização do investimento;
• Apresentar parecer prévio favorável da DGEG, em como o projeto proposto 

respeita a uma tipologia de operação elegível;
• Os trabalhos relativos ao projeto ou à atividade a desenvolver no âmbito da 

operação têm que ser iniciados somente após a submissão da candidatura.

Despesas Elegíveis
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• Sobrecustos de investimento necessários para promover a produção de 
energia a partir de fontes renováveis:

o Sempre que os custos de investimento na produção de energia a 
partir de fontes renováveis puderem ser identificados como um 
investimento separado no custo global do investimento, por 
exemplo, como uma componente acrescentada, facilmente 
identificável, a uma instalação preexistente, esses custos ligados à 
energia renovável constituem os custos elegíveis; e

o Sempre que os custos de investimento na produção de energia a 
partir de fontes renováveis puderem ser identificados por referência 
a um investimento semelhante, menos respeitador do ambiente, que 
teria sido efetuado de forma credível sem o auxílio, a diferença entre 
os custos de ambos os investimentos, representa os custos 
associados à energia renovável e constitui-se como custo elegível.

• O montante máximo do investimento elegível previsto na operação, é o menor 
montante entre o custo real de investimento a incorrer com a operação e o 
custo-padrão máximo de investimento (CAPEX) por tecnologia elegível, 
definidos pela DGEG;

• Em sede de execução da operação, a despesa elegível a cofinanciar será 
revista após a adjudicação efetiva do investimento, mantendo-se a aplicação 
das regras de elegibilidade da despesa;

• As candidaturas podem incluir investimentos acessórios com armazenamento, 
transporte e distribuição de gases renováveis, sistemas técnicos de apoio à 
gestão otimizada da produção de gases renováveis, desde que estritamente 
relacionados e indispensáveis para a viabilidade técnica/económica do projeto, 
sujeitos ao custo-padrão máximo de investimento (CAPEX) por tecnologia de 
armazenamento, transporte e distribuição de gases renováveis, definidos pela 
DGEG;

• Apenas serão considerados elegíveis os custos de investimento que 
comprovadamente visarem e forem estritamente indispensáveis à produção de 
gases de origem renovável;

• Não são elegíveis:
o Investimentos relativos à produção de energia de fonte renovável 

(eletricidade ou calor) para utilização no processo produtivo dos 
gases renováveis, assim como equipamentos destinados ao 
consumo dos gases renováveis produzidos;
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o Imputação de custos internos da entidade beneficiária;
o Despesas de consumo ou conservação e manutenção corrente, nem 

despesas de funcionamento da entidade beneficiária;
o Despesas com IVA.

Natureza Dos Incentivos
• Incentivo não reembolsável;
• No caso dos projetos apoiados que incluam injeção nas redes e/ou 

armazenamento de energia, as entidades detentoras das redes de distribuição 
ou de transporte que vejam estes investimentos ser apoiados não poderão ser 
remuneradas pelo sistema elétrico nacional ou pelo sistema nacional de gás 
na parte cofinanciada desse investimento. As entidades beneficiárias de 
operações cofinanciadas têm que proceder à respetiva comunicação à 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE);

• O financiamento por beneficiário e por operação terá uma dotação máxima de 
cinco milhões de euros. O montante máximo poderá beneficiar de um 
cofinanciamento a fundo perdido até dez milhões de euros caso abranjam 
mais elementos da cadeia de valor, ou seja, incluam a integração da produção, 
distribuição e os consumidores finais;

• A taxa máxima de cofinanciamento das operações é de 100%, incidindo esta 
sobre o total das despesas consideradas elegíveis;

• As candidaturas apresentadas por beneficiários que se enquadrem como 
“empresas parceiras” ou “empresas associadas”, concorrem de forma conjunta 
para a dotação máxima fixada.

Critérios Seleção
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• Eficácia – será avaliado o contributo da operação para os indicadores 
definidos para a Prioridade de Investimento e Objetivo Específico:

o Capacidade de produção de energia renovável – contributo da 
operação para a potência instalada, sendo valorizadas as operações 
que tiverem uma potência instalada superior;

o Diminuição anual estimada das emissões de gases com efeito de 
estufa – contributo da operação para a diminuição anual das 
emissões de CO2, sendo valorizadas as operações que mais ton 
CO2eq evitarem.

• Eficiência, sustentabilidade e inovação:
o Avaliada a racionalidade económica da operação com a ponderação 

do Rácio entre o investimento (€) e a potência instalada (MW), bem 
como a eficiência de processos existentes;

o Utilização de fontes alternativas de água.
• Abordagem integrada – avaliada a abrangência territorial da intervenção 

(escala nacional, regional, local) e/ou a abordagem territorial integrada.

Indicadores
• Capacidade de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis (MW) – 

capacidade instalada para produção de hidrogénio e gases renováveis nos 
equipamentos apoiados pelo projeto;

• Diminuição anual estimada das emissões de gases com efeito de estufa 
(Toneladas de CO2 equivalente) – diminuição anual estimada das emissões de 
gases com efeito de estufa em resultado de projetos que visem a produção de 
energia a partir de fontes de energia renováveis;

• Capacidade de armazenamento de energia proveniente de fontes com origem 
renovável (MWh) – acréscimo da capacidade máxima de armazenamento de 
energia proveniente de fontes com origem renovável instalada no âmbito da 
operação apoiada;

• Produção de gases renováveis (t/ano) – capacidade instalada de produção de 
gases renováveis;

• Nº postos/estações de abastecimento de Gases Renováveis (N.º) – número de 
postos/estações de abastecimento de gases renováveis criados no âmbito dos 
projetos de produção e distribuição apoiados;
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• Produção de energia na forma de gases renováveis (MWh/ano) – energia 
anual produzida pela operação apoiada no âmbito dos projetos de produção 
de gases renováveis.

 Adaptar Turismo

Objetivos
• Visa apoiar as empresas do turismo no esforço de adaptação e de 

investimento nos seus estabelecimentos, permitindo ajustar os métodos de 
organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores ao 
contexto pós-COVID-19.

Tipologias
• Não aplicável.
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Beneficiários
• Micro, pequenas e médias empresas.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Desenvolver atividade económica principal no setor do Turismo, com CAE:

o 49392, se pelo menos 50 % do volume de negócios em 2019, ou à 
data da candidatura, resulta da prestação de serviços de transporte 
de turistas;

o 551; 55201, 55202, 55204; 55300;
o 561; 563;
o 771;
o 79;
o 82300;
o 90040;
o 91020, 91030, 91041, 91042;
o 93110, 93192, 93210, 93211, 93292, 93293, 93294, 93295;
o 96040.

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Possuírem uma situação líquida positiva à data de 31 de dezembro de 2019 
ou, não possuindo, demonstrar que a possuem à data da candidatura, exceto 
no caso de empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro de 
2019 e de empresários em nome individual sem contabilidade organizada;

• Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores à data da 
candidatura, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço 
de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições 
para a segurança social, não declarada nos termos das normas que 
imponham essa obrigação;
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• Não terem sido condenados nos dois anos anteriores à data da candidatura, 
por sentença transitada em julgado, por despedimento ilegal de grávidas, 
puérperas ou lactantes;

• Não ter sido objeto de um processo de insolvência, nos termos do Código da 
Insolvência e Recuperação de Empresas, e não ter beneficiado dos auxílios de 
emergência ou auxílios à reestruturação.

Condições Elegibilidade Projeto
• Investimento superior a 2500 €;
• Duração máxima de execução de 12 meses, a contar da data de notificação 

da decisão favorável, tendo como limite 31 de dezembro de 2022;
• Submeter no máximo uma candidatura;
• Não estar iniciado à data da apresentação da candidatura.

Despesas Elegíveis
• Custos com a requalificação, modernização e ampliação dos espaços 

existentes, incluindo obras de adaptação, que permitam responder a 
necessidades decorrentes da pandemia da doença COVID -19;

• Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, incluindo 
sistemas de self-check-in e self-check-out, preferencialmente os que utilizem 
tecnologia contactless;

• Custos iniciais associados à Domiciliação de aplicações/softwares relevantes 
para o contexto subsequente à pandemia da doença COVID-19:

o Hardware que se afigure necessário para o efeito;
o Adesão inicial a plataformas de comércio eletrónico;
o Subscrição inicial de aplicações em regimes de software as a 

service para interação com clientes e fornecedores;
o Criação de website /loja online /app justificada pelo contexto atual, 

bem como a criação e publicação inicial de novos conteúdos 
eletrónicos e a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de 
busca;

• Aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação do 
modelo de negócio aos novos desafios do contexto subsequente à pandemia 
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da COVID-19, bem como para a requalificação, modernização e ampliação 
das instalações que daí resultar, desde que associados, no contexto da 
candidatura, à realização dos investimentos identificados nos pontos 
anteriores;

• Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais 
de contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento, até ao valor 
de 15 % do valor do investimento e com o limite de 2500 €.

Natureza Dos Incentivos
• Incentivo não reembolsável;
• A taxa de financiamento é de

o 75%, até 15 k€ /empresa;
o 85%, até 20k€ /empresa – no caso das empresas que estiveram 

encerradas administrativamente no contexto da situação da 
pandemia da COVID-19 e com atividade principal enquadrada nos 
CAE 56302, 56304, 56305, 93210 e 93294.

Critérios Seleção
• Cumprir as condições de elegibilidade.

Indicadores
• Não aplicável.

Agendas Mobilizadoras

Objetivos
• Contribuir para os objetivos estratégicos de Portugal:

o Contribuir para a alteração do perfil de especialização da economia 
portuguesa, incentivando atividades de maior valor acrescentado e 
intensivas em conhecimento, orientadas para os mercados 
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internacionais e para a criação de empregos qualificados. 
o Aumentar as exportações de bens e serviços; 50% do PIB até 
2027;

o Incrementar o investimento em I&D, garantindo atingir 3% do PIB 
até 2030;

o Reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030.
• As áreas temáticas devem estar alinhadas com a Estratégia Nacional de 

Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI):
o Tecnologias transversais e suas aplicações: Energia, Tecnologias de 

Informação e Comunicação, Matérias-primas e Materiais;
o Indústria e tecnologias de produção;
o Automóvel, Aeronáutica e Espaço; Transportes, Mobilidade e 

Logística;
o Recursos naturais e ambiente: Agro-alimentar, Floresta, Economia 

do Mar, Água e Ambiente;
o Saúde, Turismo, Indústrias Culturais e Criativas (e Audiovisual), 

Habitat.

Tipologias
• Pactos de inovação

o Iniciativas coletivas realizadas em cooperação por várias entidades 
e empresas, com capacidade para transformar estruturalmente o 
tecido produtivo;

o Inclui atividades de I&D e investimento produtivo que concretize a 
produção de novos bens e serviços;

o Investimento > 50 M€.

• Projetos mobilizadores
o Promovidos por empresas em articulação com ENSII que 

concretizem o desenvolvimento e transferência da I&D e a sua 
transformação em novos bens e serviços;
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o Inclui atividades de I&D e investimento produtivo que concretize a 
produção de novos bens e serviços;

o Investimento > 20 M€;
o Duração até 36 meses.

• Serão assim implementados projetos colaborativos que abranjam todo o ciclo 
de inovação, desde a componente de I&D, centrada em elevados TRL, até à 
comercialização no mercado, incluindo projetos de:

o I&D&I, centrados em TRL próximos do mercado;
o Invest imento produt ivo , focado no apo io à produção 

tecnologicamente avançada;
o Qual ificação e internacional ização, incluindo apoio ao 

desenvolvimento de plataformas e bases de dados;
o Capacitação de Recursos Humanos;
o Divulgação e promoção das iniciativas e dos produtos, processos ou 

serviços desenvolvidos

Beneficiários
• Empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica;
• Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII);
• Entidades gestoras dos Clusters de Competitividade;
• Entidades da administração pública;
• Associações empresariais ou outras associações relevantes para a área 

objeto do projeto.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Autonomia financeira ≥15% (PME); 20% (nPME);
• Cumprir as condições legais:
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o Licenciamento;
o Ausência dívidas Segurança Social, Finanças, Entidades pagadoras 

incentivos;
o Não ter salários em atraso;

• Não ser uma empresa em dificuldade ou sujeita a uma injunção de 
recuperação.

Condições Elegibilidade Projeto
• Os consórcios a constituir, incluindo os consórcios de inovação – “Sociedades 

de Desenvolvimento Industrial (SDI)”, devem apresentar o respetivo modelo de 
governação e coordenação;

• Os consórcios devem obrigatoriamente ser liderados por uma empresa;
• Os consórcios devem assumir a natureza de “consórcio completo”, integrando 

empresas que se assumam enquanto tomadores da tecnologia, ou seja, 
aquelas que a vão colocar no mercado, devendo incluir um utilizador final 
(end-user) da tecnologia;

• No caso dos Pactos de Inovação, os consórcios devem integrar, 
obrigatoriamente, uma NPME, face aos desejáveis efeitos de arrastamento 
gerados na economia;

• As entidades empresariais devem assumir um peso maioritário no âmbito do 
consórcio;

• As propostas deverão ser fundamentadas em Planos Estratégicos, contendo 
um diagnóstico do processo de transformação estrutural que visam promover. 
O Plano estratégico deverá incluir:

o Identificação do consórcio e modelo de governação
o Identificação do Plano de atividades incluindo a identificação das 

tipologias de projetos;
o Metas propostas, incluindo a identificação dos indicadores.
o Cronograma, orçamento indicativo e recursos humanos envolvidos 

por nível de qualificação;
o Avaliação económico-financeira dos projetos e das entidades 

promotoras envolvidas.
• Garantir o cumprimento do princípio do Não Prejudicar Significativamente “Do 

No Significant Harm” (DNSH), não incluindo atividades que causem danos 
significativos a qualquer objetivo ambiental.
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Despesas Elegíveis
• Ativos corpóreos;
• Ativos incorpóreos;
• Custos salariais com a criação de emprego;
• Obras e construção;
• Serviços de consultoria/aquisições a terceiros;
• Participação feiras e exposições;
• Outras despesas com a promoção internacional;
• Custo com pessoal técnico;
• Aquisição de patentes;
• Transferência de tecnologia;
• Estudos;
• Custos com formação;
• Custos com promoção e divulgação;
• Outros.

Natureza Dos Incentivos
• Os apoios públicos assumem a forma de subvenções, nas condições a fixar 

em sede do contrato-programa a celebrar com as entidades promotoras dos 
projetos selecionados para apoio na Fase 2.

Critérios Seleção
• Grau de inovação ou diferenciação;
• Impacto do projeto para a competitividade empresarial e para a alteração do 

perfil de especialização produtiva do país;
• Impacto potencial na região de desenvolvimento do projeto;
• Capacidade de alavancagem do investimento;
• Potencial de valorização económica da inovação e escalabilidade;
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• Contribuição do projeto para a neutralidade carbónica e resiliência energética;
• Qualidade do consórcio em termos das competências dos promotores face 

aos objetivos do projeto e do modelo de governação do consórcio;
• Viabilidade económico-financeira dos projetos e dos proponentes.

Indicadores
• Impacto do projeto para a alteração do perfil de especialização da economia 

portuguesa;
• Impacto do projeto na economia nacional ou da região (efeito multiplicador do 

investimento), e na competitividade e produtividade do setor ou cluster;
• Impacto do projeto na produção de bens e serviços transacionáveis do setor 

ou país, bem como na redução da dependência do mercado interno face a 
outros mercados externos;

• Impacto do projeto na cadeia de valor principal ou cadeias secundárias onde o 
projeto se integra;

• Contribuição do projeto para a qualificação de recursos humanos;
• Criação de novo conhecimento e da sua disponibilização;
• Contribuição do projeto para a neutralidade carbónica;
• Criação de emprego, direto e indireto, por níveis de qualificação;
• Outros indicadores de realização e metas a atingir, relevantes para o projeto 

em causa.
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Eficiência Energética Nas Empresas

Objetivos
• Implementação de ações que visem aumentar a eficiência energética e a 

utilização de energias renováveis para autoconsumo nas empresas, 
contribuindo assim para a promoção da eficiência energética das empresas e 
para o aumento da competitividade da economia através da redução da fatura 
energética.

Tipologias
• Intervenção nos processos produtivos das empresas que se encontrem 

previstas na auditoria ou estudo de eficiência energética e que demonstrem os 
respetivos ganhos financeiros líquidos, nomeadamente:

o Otimização e instalação de tecnologias e sistemas energeticamente 
eficientes ao nível dos processos produtivos;

o Otimização e instalação de tecnologias e sistemas energeticamente 
eficientes ao nível de sistemas de suporte aos processos produtivos, 
entre os quais se salientam as centrais de ar comprimido, geradores 
de vapor, caldeiras, instalações frigoríficas, iluminação, entre outros;

o Intervenções na envolvente opaca de edifícios climatizados ou 
refrigerados, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento 
térmico em paredes, pavimentos e coberturas, e assim potenciar 
reduções do consumo de energia;

o Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios climatizados ou 
refrigerados, nomeadamente através da substituição de caixilharia 
com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, 
por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução 
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equivalente em termos de desempenho energético, e respetivos 
dispositivos de sombreamento;

o Intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da 
substituição dos sistemas existentes por sistemas de elevada 
eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que 
visem aumentar a sua eficiência energética;

o Intervenções ao nível da implementação de sistemas de gestão 
técnica de energia, enquanto ferramentas de gestão operacional 
capazes de induzir economias de energia nos equipamentos por 
estes monitorizados e geridos;

o Aquisição de veículos elétricos ou de veículos com motorização a 
gás natural veicular, comprimido ou liquefeito, apenas no âmbito da 
renovação da frota de empresas de transporte de mercadorias, e 
desde que não aumente a dimensão da frota;

o Conversão de veículos próprios para gás natural veicular, 
comprimido ou liquefeito.

• Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nas empresas para 
autoconsumo, desde que façam parte de soluções integradas que visem a 
eficiência energética nas quais se inclui:

o Instalação de painéis solares térmicos para produção de água 
quente sanitária;

o Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a 
partir de fontes de energia renovável.

• Auditorias, diagnósticos e outros estudos e trabalhos necessários à realização 
do investimento, desde que não sejam obrigatórios por lei, bem como a 
avaliação «ex-post» independente que permita a avaliação e o 
acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento.

Beneficiários
• As empresas de qualquer dimensão e setor de atividade, exceto o setor 

público empresarial;
• Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e entidades detentoras 

de Corpos de Bombeiros Profissionais. (Não aplicável no Aviso 
M1420-02-2021-10)
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Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Possuírem, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros e 

os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada ou 

demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;
• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja 

a decorrer o processo de decisão;
• Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, por 

si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1.º 
grau, bem como por aquele que consigo viva em condições análogas às dos 
cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de 
apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus;

• Não ser uma empresa em dificuldade;
• Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de 

recuperação, ainda pendente;
• Declarar não ter salários em atraso.

Condições Elegibilidade Projeto
• Visem a prossecução dos objetivos específicos;
• Estejam em conformidade com os programas e planos territoriais em vigor na 

sua área de incidência, quando aplicável;
• Demonstrem adequado grau de maturidade;
• Justifiquem a necessidade e a oportunidade da realização da operação;
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• Disponham dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos 
investimentos, quando aplicável;

• Apresentem uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos de 
investimento e do calendário de realização física e financeira;

• Incluam indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o 
contributo da operação para os respetivos objetivos, bem como monitorizar o 
grau de execução da operação e o cumprimento dos resultados previstos;

• Demonstrem a sustentabilidade da operação após realização do investimento;

• No caso dos projetos geradores de receitas, demonstrem o cumprimento das 
normas aplicáveis;

• Apresentem um plano de comunicação a desenvolver no decurso da 
implementação da operação e na sua conclusão, que permita a informação e 
divulgação dos indicadores de resultado da operação junto dos potenciais 
beneficiários ou utilizadores e do público em geral;

• Cumpram as orientações e normas técnicas aplicáveis;
• Evidenciem o cumprimento das disposições em matéria de Auxílios de Estado, 

se aplicável.
• Os imóveis objeto de intervenção devem ser propriedade da empresa ou 

dispor de contrato de arrendamento com duração compatível com o tempo de 
vida útil dos investimentos ou com o reembolso do apoio concedido, 
consoante o que terminar primeiro, sendo que as intervenções, no caso das 
empresas imobiliárias, só podem incidir em edifícios de uso próprio;

• O investimento a realizar deve estar suportado em auditoria ou diagnóstico 
energético, que demonstre os ganhos financeiros líquidos resultantes das 
respetivas operações;

• No caso de intervenções em edifícios existentes, não sendo elegíveis a 
construção ou reconstrução de edifícios, devem ser considerados como 
requisitos mínimos obrigatórios os estabelecidos na Diretiva relativa ao 
Desempenho Energético nos Edifícios e na Diretiva relativa à promoção de 
energia proveniente de fontes renováveis.

Despesas Elegíveis
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• Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e 
assessorias diretamente ligados à operação, incluindo a elaboração da Análise 
Custo-Benefício, quando aplicável;

• Aquisição de terrenos e constituição de servidões indispensáveis à realização 
da operação, por expropriação ou negociação direta, bem como eventuais 
indemnizações a arrendatários, de acordo com os seguintes limites e 
condições:

o Limitadas a 10 % do total da despesa total elegível da operação, 
desde que tenham sido previstas e se, cumulativamente, forem 
observadas as seguintes regras:

▪ Exista uma relação direta entre os terrenos e os objetivos da operação, só 
podendo ser utilizados em conformidade com os objetivos da operação em 
causa;

▪ Seja apresentada uma declaração de um avaliador independente e acreditado 
ou de um organismo oficial devidamente autorizado para o efeito, que 
certifique que o custo não excede o valor do mercado, que o bem está em 
conformidade com a legislação nacional ou, que especifique os pontos que, 
não estando conformes, devem ser retificados pelo beneficiário final no âmbito 
da operação;

▪ O beneficiário comprove que nos sete anos precedentes, o custo do terreno 
não foi objeto de ajuda de subvenções nacionais ou comunitárias.

o Em zonas degradadas e zonas anteriormente utilizadas para fins 
industriais que incluam edifícios, o limite de 10 % pode aumentar 
para 15 %.

o Para operações relativas à conservação do ambiente, a elegibilidade 
dos terrenos pode ser superior a 10 % da despesa total elegível, 
sendo cumulativamente preenchidas as seguintes condições:

▪ O terreno deve ser afetado ao destino previsto durante o período determinado 
na decisão;

▪ O destino do terreno não pode ser agrícola, exceto nos casos devidamente 
justificados e aprovados pela Autoridade de Gestão;

▪ A compra deve ser realizada por uma instituição pública, por um organismo 
regido pelo direito público ou por conta destes.
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• Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia;
• Aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, informação, 

tecnológicos, material e software;
• Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica;
• Testes e ensaios;
• Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato, até ao 

limite de 5 % do valor elegível dos trabalhos efetivamente executados;
• Ações de informação, de divulgação, de sensibilização e de publicidade que 

se revelem necessárias para a prossecução dos objetivos da operação;
• Aquisição de serviços de execução de operação de cadastro predial do prédio 

ou prédios em que incide a operação, incluindo aluguer de equipamento;
• Os custos relativos à compra de equipamento em segunda mão são elegíveis 

no âmbito do presente regulamento, quando cumpram cumulativamente as 
seguintes condições:

o O beneficiário comprove que a aquisição do equipamento não foi 
objeto de ajuda de subvenções nacionais ou comunitárias;

o O preço do equipamento não exceda o seu valor de mercado e seja 
inferior ao custo de equipamento similar novo;

o O equipamento tenha as características técnicas necessárias para a 
operação e esteja em conformidade com as normas aplicáveis.

• Os custos relativos a contribuições em espécie só são elegíveis quando 
especificamente previstos nos avisos de abertura de concursos e desde que 
se encontrem preenchidas as seguintes condições:

o O apoio público concedido à operação que inclua contribuições em 
espécie não pode exceder a despesa total elegível, excluindo o valor 
dessas contribuições em espécie;

o O valor atribuído às contribuições em espécie não excede os custos 
de mercado geralmente aceites;

o O valor e a execução das contribuições podem ser avaliados e 
verificados de forma independente;

o No caso do contributo em terrenos ou em imóveis deve ser avaliado 
por um perito independente qualificado ou por um organismo oficial 
devidamente autorizado;
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o No caso de contribuições em espécie sob a forma de trabalho não 
remunerado, o valor desse trabalho é determinado em função do 
tempo efetivamente despendido e da taxa de remuneração horária 
ou diária de um trabalho equivalente.

• Os custos relativos a amortizações de imóveis ou de bens de equipamento 
relativamente aos quais existe uma ligação direta com a execução da 
operação são elegíveis desde que estejam preenchidas cumulativamente as 
seguintes condições:

o Não terem sido utilizadas subvenções nacionais ou comunitárias 
para a compra desses imóveis ou equipamentos;

o A amortização estar em conformidade com as regras de 
contabilidade aplicáveis;

o A amortização referir-se exclusivamente ao período de 
cofinanciamento da operação em questão.

• Custos inerentes às diferentes modalidades de prestação de garantias, 
prestadas por bancos ou outras instituições, desde que estas sejam exigidas 
pela legislação nacional ou comunitária.

• Não são elegíveis:
o Contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em 

que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante 
do financiamento ou das despesas elegíveis da operação;

o Pagamentos em numerário, exceto nas situações em que se revele 
ser este o meio de pagamento mais frequente, até 250 euros;

o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) recuperável, ainda que 
não tenha sido ou não venha a ser efetivamente recuperado pelo 
beneficiário;

o Funcionamento, manutenção ou reparação ligadas à exploração das 
infraestruturas;

o Intervenções de reconversão que alterem o uso das infraestruturas 
cofinanciadas há menos de 10 anos.

• No caso de aquisição de veículos a gás natural veicular ou elétricos, só é 
elegível a diferença entre o custo de aquisição e o custo de um veículo com 
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motorização semelhante a gasolina, gasóleo ou gás de petróleo liquefeito 
(gpl), conforme aplicável;

• Nos casos em que estão previstas intervenções em sistemas tipificáveis, 
deverão ser tidos em conta os custos-padrão máximos, definidos pela DGEG;

• A despesa elegível com investimento em produção de energia elétrica para 
autoconsumo a partir de fontes de energias renováveis está limitada a 20 % do 
montante de investimento total da candidatura, não considerando o montante 
de investimento em produção de energia em fontes de energia renováveis;

• Todos os estudos, planos e auditorias só podem ser cofinanciados desde que 
se concretizem as respetivas operações de eficiência energética, não sendo 
apoiadas as auditorias obrigatórias por lei;

• Só serão apoiados projetos com produção de energia a partir de fontes de 
energias renováveis para autoconsumo desde que façam parte de soluções 
integradas que visem maioritariamente a eficiência energética;

• As despesas com estudos, diagnóstico e auditorias energéticas estão 
limitadas a 5 % do valor do investimento elegível e apenas são elegíveis caso 
o investimento seja concretizado.

• Não são elegíveis:
o Investimentos em produção de energia para venda;
o Custos incorridos com ações de realojamento;
o Despesas associadas a outras intervenções em edifícios que não se 

encontrem relacionadas com o aumento do desempenho energético, 
como sejam:

▪ Pintura, exceto nos casos em que seja promovida a instalação de isolamento 
térmico pelo exterior da fachada, bem como nas situações em que o 
isolamento térmico seja instalado pelo interior, sendo que em ambos os casos 
apenas se considera elegível a despesa associada à pintura das superfícies 
que foram objeto da colocação de isolamento térmico;

▪ Reforço estrutural;
▪ Intervenções nas redes elétricas, de abastecimento de água, de saneamento, 

de infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED), ou outras;
▪ Outras pequenas reparações.

Natureza dos Incentivos
• Forma:
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o Não reembolsável – auditorias energéticas;
o Reembolsável, podendo ser parcialmente convertido em não 

reembolsável, limitado a uma taxa máxima de 30 % e aos limiares 
decorrentes das regras em matéria de auxílios de estado;

o As condições de conversão do apoio reembolsável em não 
reembolsável serão fixadas em função do alcance de metas 
predefinidas aferidas com a conclusão dos investimentos.

• Taxas máximas de financiamento:
o 70 % – POR Norte, Centro, Alentejo e Algarve;
o 60 % – Madeira1420
o 50 % – POR Lisboa.

Critérios Seleção
• Racionalidade económica das ações previstas na operação avaliada através 

do rácio entre o investimento (€) e a redução de consumo (tep) decorrente da 
implementação da operação;

• Ganho financeiro associado à Instalação de sistemas de produção de energia 
para autoconsumo a partir de fontes renováveis, se aplicável (para além de 
ações de eficiência energética, a operação prevê ainda a instalação de 
sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes 
renováveis);

• Contributo das ações previstas na operação para a redução de emissões de 
CO2 (calculado base ton CO2) avaliado através da redução de emissões 
anuais de CO2 associadas ao resultado da intervenção;

• Contributo das ações previstas na operação para os objetivos específicos e 
para as metas fixadas nos indicadores de resultado e/ou realização definidos 
na respetiva Prioridade de Investimento do PO Regional avaliado através da 
redução do consumo de energia primária na operação objeto da intervenção 
(%).
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Indicadores
• De Realização

o Redução anual do consumo de energia primária nas empresas (tep);
o Taxa de redução do consumo anual de energia primária nas 

empresas no âmbito da operação (%);
o Tecnologias e sistemas energeticamente eficientes (N.º);
o Instalação de sistemas de produção a partir de fontes renováveis 

(N.º).
• De Resultado

o Consumo de energia primária nas empresas no âmbito da operação 
(tep);

o Poupança de energia primária nas frotas das empresas (tep).
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Apoios À Liquidez

Objectivos
• Apoiar o financiamento das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que registem forte 

redução do volume de faturação e que atuem nos setores mais afetados pelas 
medidas excecionais de mitigação da crise sanitária, contribuindo para preservar a sua 
liquidez e a continuidade da sua atividade económica.

 
Tipologias

• Apoiar a tesouraria;
• Apoiar o pagamento de rendas não habitacionais.

Beneficiários
• Micro, pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob qualquer 

forma jurídica.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Encontrar-se legalmente constituído a 1 de janeiro de 2020;
• Encontrar-se em funcionamento;
• Desenvolver como atividade económica principal uma das listadas no 

aviso;
• Apresentar uma diminuição da faturação igual ou superior a 25% 

considerando o segundo trimestre de 2021, comparado com o mesmo 
período de 2019 ou, no caso de empresas que iniciaram atividade no ano 
de 2019, declarar uma diminuição da faturação média mensal comunicada 
à AT no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25 % em 2020, face à média 
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mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, 
considerando apenas os meses civis completos;

• Não ter sido objeto de um processo de insolvência, e não ter beneficiado 
dos auxílios de emergência ou auxílios à reestruturação;

• Possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, 
exceto no caso de empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de 
janeiro 2019, ou demonstrar evidências de capitalização, através de novas 
entradas de capital, que permita anular o valor negativo dos capitais 
próprios existentes a 31 de dezembro de 2019 (Na RA Açores, só se aplica 
às médias empresas);

• Não se encontrar em dificuldade a 31 de dezembro de 2019 (para as 
Médias empresas da RA Madeira);

• Ter a situação regularizada perante os FEEI, Administração Fiscal e 
Segurança Social.

• Até 31 de dezembro de 2021, fica proibida ao beneficiário a possibilidade 
de:

o Distribuir lucros e dividendos, sob qualquer forma, nomeadamente a 
título de levantamento por conta;

o Fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de 
despedimento coletivo, de despedimento por extinção do posto de 
trabalho ou despedimento por inaptidão, nem iniciar os respetivos 
procedimentos;

Condições Elegibilidade Projeto
• Não aplicável

Despesas Elegíveis
• Rendas

Natureza Dos Incentivos
• Incentivo Não Reembolsável;
• Taxa de incentivo, sobre o montante de diminuição da faturação:
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o RA Açores – 20% – tendo como limite máximo:
▪ 5000 euros para as micro empresas;
▪ 20 000 euros para as pequenas empresas;
▪ 50 000 euros para as médias empresas.

o RA Madeira – 25% – tendo como limite máximo:
▪ 15 000 euros para micro empresas;
▪ 40 000 euros para pequenas empresas;
▪ 100 000 euros para médias empresas.

o RA Açores – 40% – para micro e pequenas empresas com 
diminuição da faturação superior a 50%, tendo como limite máximo:

▪ 12 000 euros para as microempresas:
▪ 48 000 euros para pequenas empresas.

o RA Açores – 45% – para micro e pequenas empresas com sede na 
ilha de S. Miguel com diminuição da faturação superior a 50%, com 
o limite máximo de:

▪ 12 000 euros para microempresas;
▪ 48 000 euros para pequenas empresas.

o Na RA Madeira, apoio ao pagamento de rendas não habitacionais:
▪ 50% do valor da renda mensal de referência até 2000 euros 

por mês por estabelecimento, durante 6 meses, até 40 000 
euros por empresa.

o Na RA Açores: Incentivo de 6 vezes o montante do salário mínimo 
regional em vigor – para empresários em nome individual, não 
pensionistas, com o código de atividade principal 93293 
(organização de atividades de animação turística) com diminuição 
da faturação de, pelo menos, 40%.

Critérios Seleção
• Cumprir os critérios de elegibilidade e condições de acesso.

Indicadores
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• RA Açores:
o De realização:

▪ Número de postos de trabalho das empresas apoiadas;
o De resultado:

▪ PME que concretizaram o projeto e mantêm a sua atividade 
no final de 2021.

 

 CO3SO Emprego

Objetivos
• Visa conferir apoios à criação de emprego e ao empreendedorismo, 

incluindo empreendedorismo social.
• É operacionalizado através das seguintes modalidades:

o + CO3SO Emprego Interior – aplicável a Territórios do Interior 
(Portaria n.º 208/2017 de 13 de julho);

o + CO3SO Emprego Urbano – aplicável às Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) prev is tas nos P lanos Est ra tég icos de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU) dos centros urbanos regionais ou 
estruturantes ou de nível equivalente ou superior, e nos Planos de 
Ação de Regeneração Urbana (PARU) dos centros urbanos 
complementares, que estejam incluídos nos territórios não 
considerados Territórios do Interior;

o + CO3SO Emprego Empreendedorismo Social.
• Em função das modalidades de intervenção, o número de postos de 

trabalho da operação deve observar os seguintes limites:
o Até 2 postos de trabalho nas Intervenções dinamizadas pelos 

Grupos de Ação Local (GAL);
o Superior a 2 postos nas Intervenções dinamizadas pelas 

Comunidades Intermunicipais (CIM) e pelas Áreas Metropolitanas 
(AM).

Tipologias
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• Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado;
• Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo 

menos seis meses no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 
(IEFP, I. P.);

• Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo 
menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate de pessoa com idade igual 
ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos;

• Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., 
independentemente do tempo de inscrição, quando se trate de:

o Beneficiário de prestação de desemprego;
o Beneficiário do rendimento social de inserção;
o Pessoa com deficiência e incapacidade;
o Pessoa que integre família monoparental;
o Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto 

se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no 
IEFP, I. P.;

o Vítima de violência doméstica;
o Refugiado;
o Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou 

medidas judiciais não privativas de liberdade em condições de se 
inserir na vida ativa;

o Toxicodependente em processo de recuperação;
o Pessoa que tenha prestado serviço efetivo nas Forças Armadas 

pelos seguintes períodos mínimos:
▪ 12 meses para aqueles que prestaram serviço em Regime de 

Voluntariado;
▪ 3 anos para aqueles que prestaram serviço efetivo em 

Regime de Contrato;
▪ 8 anos para aqueles que prestaram serviço efetivo em 

Regime de Contrato Especial.
o Pessoa em situação de sem-abrigo;
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o Vítima de tráfico de seres humanos;
• Criação de postos de trabalho para destinatários com qualificação de nível 

5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações, inativos ou 
desempregados e residentes em territórios não classificados como 
Territórios do Interior, estimulando a mobilidade geográfica de 
trabalhadores – aplicável na modalidade + CO3SO Emprego Interior;

• Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na 
segurança social como trabalhadores por conta de outrem, nem como 
trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação.

• São elegíveis os contratos de trabalho sem termo, desde que celebrados 
após a apresentação da candidatura.

Beneficiários
• Para as modalidades do + CO3SOEmprego Interior /Urbano:

o PME.
• Para a modalidade do + CO3SO Emprego Empreendedorismo Social:

o Entidades da economia social:
▪ As cooperativas;
▪ As associações mutualistas;
▪ As misericórdias;
▪ As fundações;
▪ As instituições particulares de solidariedade social não 

abrangidas pelas alíneas anteriores;
▪ As associações com fins altruísticos que atuem no âmbito 

cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local;
▪ As entidades abrangidas pelos subsectores comunitário e 

autogestionário, integrados nos termos da Constituição no 
setor cooperativo e social;

▪ Outras entidades dotadas de personalidade jurídica, que 
respeitem os princípios orientadores da economia social 
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previstos no artigo 5.º da presente lei e constem da base de 
dados da economia social.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Possuírem, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros 

e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada ou 

demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;
• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda 

esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão tenha sido 
favorável;

• Encontrarem-se, no âmbito do FSE (Fundo Social Europeu), certificados ou 
recorrerem a entidades formadoras certificadas;

• Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, 
por si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e descendentes até 
ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições 
análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido 
notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada 
por fundos europeus.

• Não terem salários em atraso;
• Serem PME;
• Não terem operações aprovadas no âmbito da modalidade do + CO3SO 

Emprego a que se candidatam, que não se encontrem encerradas.

Condições Elegibilidade Projeto
• Inseridos em todas as atividades económicas, com exceção de:

o Setor da pesca e da aquicultura;
o Setor da produção agrícola primária e florestas;
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o Setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas 
(Anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia, Jornal 
Oficial da União Europeia de 7 de junho de 2016) e transformação e 
comercialização de produtos florestais;

o Diversificação de atividades nas explorações agrícolas, nos termos 
do Acordo de Parceria;

o Os que incidam nas seguintes atividades:
▪ Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;
▪ Defesa – subclasses 25402, 30400, 84220;
▪ Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.

• Conduzirem à criação líquida de emprego;
• Integrarem toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo 

de candidatura;
• Duração máxima de 36 meses a partir da criação do primeiro posto de 

trabalho;
• Não são elegíveis os projetos que incluam investimentos decorrentes do 

cumprimento de obrigações previstas em contratos de concessão ou 
associação com o Estado.

Despesas Elegíveis
• Custos diretos com os postos de trabalho criados – encargos com 

remunerações acrescidos das despesas contributivas a cargo da entidade 
empregadora, até 36 meses, com os seguintes limites máximos de 
remunerações base mensais, até ao montante equivalente a n vezes o 
Indexante de Apoios Sociais (IAS) por posto de trabalho, por cada mês de 
apoio:

o Para os três primeiros postos de trabalho criados:
▪ n = 2,5 – modalidade do + CO3SO Emprego Interior;
▪ n = 2,0 – modalidade do + CO3SO Emprego Urbano;
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▪ n = 3 , 0 – m o d a l i d a d e d o + C O 3 S O E m p r e g o 
Empreendedorismo Social.

o Entre o quarto e o sexto posto de trabalho criado:
▪ n = 2,0 – modalidade do + CO3SO Emprego Interior;
▪ n = 1,5 – modalidade do + CO3SO Emprego Urbano;
▪ n = 2 , 5 – m o d a l i d a d e d o + C O 3 S O E m p r e g o 

Empreendedorismo Social.
o A partir do sétimo posto de trabalho criado:

▪ n = 1,5 – modalidade do + CO3SO Emprego Interior;
▪ n = 1,0 – modalidade do + CO3SO Emprego Urbano;
▪ n = 2 , 0 – m o d a l i d a d e d o + C O 3 S O E m p r e g o 

Empreendedorismo Social.
o Acresce 0,5 IAS às modalidades Emprego Interior e Emprego 

Urbano nas situações de:
▪ Empresa cujo início da atividade ocorreu há menos de cinco 

anos, à data de submissão da candidatura;
▪ Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos 

no IEFP, I. P.

Natureza dos Incentivos
• O financiamento público das operações apoiadas pelo FSE é:

o 85% – Eixos 1 e 3 do PO ISE (Norte, Centro e Alentejo);
o 92% – Eixo 2 do PO ISE (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, 

Açores e Madeira);
o 85% – POR Norte, POR Centro e POR Alentejo;
o 50% – POR Lisboa;
o 80% – POR Algarve.

• A composição das fontes de financiamento que concorrem para a 
contribuição nacional é definida nos avisos para apresentação de 
candidaturas, em função, designadamente, da finalidade das 
infraestruturas;

 | P á g i n a48

https://caixaprrpt2030.pt/apoios-empresas/apoios-empresas-co3so-emprego/#1628249074722-178ddc9f-cf9e


 

• Quando os beneficiários das operações sejam serviços da administração 
central, regional e autárquica, institutos públicos que revistam a natureza 
de serviços personalizados, fundos públicos, associações públicas 
exclusivamente constituídas por pessoas coletivas de direito público, bem 
como empresas públicas e outras entidades integradas no setor público 
empresarial, a contribuição pública nacional é por si suportada.

• Incentivo não reembolsável, através de:
o Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de 

trabalho criados, incluindo remunerações e despesas contributivas;
o Uma taxa fixa de 40 % sobre os custos referidos na alínea anterior 

para financiar outros custos associados à criação de postos de 
trabalho.

Critérios Seleção
• Cumprir os critérios de elegibilidade

Indicadores
• De Realização

o Postos de trabalho criados (N.º)
• De Resultado

o Postos de trabalho criados que se mantêm 6 meses após o fim do 
apoio (%).

Qualificação Das PME
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Objetivos
• Visa ações de qualificação de PME em domínios imateriais com o objetivo 

de promover a competitividade das PME e sua capacidade de resposta no 
mercado global.

Tipologias
• Inovação organizacional e gestão;
• Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC);
• Criação de marcas e design;
• Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos;
• Proteção de propriedade industrial;
• Qualidade;
• Transferência de conhecimento;
• Distribuição e logística;
• Eco-inovação.

Beneficiários
• Pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma 

jurídica.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Autonomia financeira ≥15% (PME);
• Cumprir as condições legais:

o Licenciamento;
o Ausência dívidas Segurança Social, Finanças, Entidades pagadoras 

incentivos;
o Não ter salários em atraso;
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• Não ser uma empresa em dificuldade ou sujeita a uma injunção de 
recuperação.

Condições Elegibilidade Projeto
• Inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e 

serviços transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de 
valor económico ou contribuam para um melhor posicionamento na cadeia 
de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse 
económico geral. Excluem-se as atividades:

o Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;
o Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220;
o Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.
o E devido a restrições europeias são também excluídos:

▪ Setor da pesca e da aquicultura;
▪ Setor da produção agrícola primária.

• Condições específicas de elegibilidade:
o Despesa elegível total por projeto ≥ 25 mil euros.
o No caso de projetos ao POR Lisboa do setor do turismo que visem o 

apoio a empreendimentos turísticos, apenas serão consideradas 
admissíveis os de hotéis com características de elevada qualidade, 
notoriedade e nível de diferenciação que demonstrem um efeito 
estruturante na oferta:

▪ Criar unidades de quatro ou de cinco estrelas em edifícios 
classificados como monumentos nacionais, imóveis de 
interesse público ou de interesse municipal;

▪ Requalificar hotéis existentes que tenham como objetivo obter 
a qualificação de quatro ou cinco estrelas;

▪ Requalificar hotéis existentes de quatro ou cinco estrelas, 
tendo como objetivo a manutenção da classificação.
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o Data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, 
considerando para o efeito como início dos trabalhos o primeiro 
compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer 
outro compromisso que torne o investimento irreversível, consoante 
o que acontecer primeiro. A compra de terrenos e os trabalhos 
preparatórios, como a obtenção de licenças e a realização de 
estudos de viabilidade, não são considerados início dos trabalhos, 
não sendo admitidos quaisquer adiantamentos para sinalização.

o Se o beneficiário tiver outros projetos aprovados nesta Tipologia de 
Investimento, a avaliação da candidatura deve ter em conta os 
investimentos nos domínios imateriais de competitividade e os 
resultados contratados /realizados no projeto anterior.

Despesas Elegíveis
• Serviços de consultoria especializados em vários domínios;
• Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais;
• Custos com a obtenção de certificações no âmbito do Sistema da 

Qualidade;
• Obtenção, validação e defesa de patentes ou outros custos de registo de 

propriedade industrial;
• Custos salariais com contratação de recursos humanos altamente 

qualificados e no máximo de dois novos quadros técnicos por projeto, com 
nível de qualificação igual ou superior a 6, para o desenvolvimento do 
projeto, com salário base mensal até 1850€;

• Formação profissional.

Natureza Dos Incentivos
• Incentivo Não Reembolsável.
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• Taxa incentivo:
o Lisboa: 40%;
o Outras regiões: 45%.

Critérios Seleção
• Qualidade do Projeto;
• Impacto do projeto na competitividade da empresa;
• Contributo do projeto para a economia;
• Contributo do projeto para a convergência regional.

Indicadores
• De Realização:

o N.º de Domínios imateriais de competitividade cobertos pelo projeto;
• De Resultado:

o N.º de novas atividades inovadoras (Marketing e Organizacionais)
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Mobilidade Urbana Sustentável

Objetivos
• Desenvolvimento de planos de mobilidade e intervenções na área da 

mobilidade sustentável, para a promoção da eficiência energética, tendo 
por objetivo a redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) 
e a promoção da competitividade dos transportes públicos face ao 
transporte individual.

Tipologias
• As operações abrangidas são as que se revelem necessárias para o 

desenvolvimento de Planos de mobilidade e para a realização das ações 
que decorram dos mesmos, nomeadamente:

o Elaboração de Planos de ação de mobilidade urbana sustentável;
o Construção de ciclovias ou vias pedonais, excluindo as que tenham 

fins de lazer como objetivo principal, podendo exigir a eliminação de 
pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas;

o Melhoria das soluções de bilhética integrada;
o Investimentos em equipamento de sistemas inteligentes de controlo 

de tráfego rodoviário, quando comprovado o relevante contributo 
para a redução de GEE;

o Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos 
coletivos, tendo em especial atenção a qualidade do serviço 
prestado, as suas acessibilidades aos peões e bicicletas, a sua 
organização funcional e a sua inserção urbana no território;

o Ações que reduzam as emissões de gases de efeitos de estufa em 
zonas de elevadas concentrações;

o Estruturação de corredores urbanos de procura elevada, 
nomeadamente, priorizando o acesso à infraestrutura por parte dos 
transportes públicos e dos modos suaves, criando nomeadamente 
corredores específicos “em sítio próprio”;

o Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real;

 | P á g i n a54

https://caixaprrpt2030.pt/apoios-setor-publico/mobilidade-urbana-sustentavel/#1628248717522-7db04c28-85d2
https://caixaprrpt2030.pt/apoios-setor-publico/mobilidade-urbana-sustentavel/#1628248704948-8742d682-351c


 

o Desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas de 
gestão e informação para soluções inovadoras e experimentais de 
transporte, adequadas à articulação entre os territórios urbanos e os 
territórios de baixa densidade populacional, incluindo para as 
soluções flexíveis de transporte com utilização de formas de energia 
menos poluentes.

o Outras intervenções em espaço público que promovam a 
pedonalização dos centros urbanos e a adoção de práticas de 
mobilidade suave que garantam o direito à mobilidade de todos os 
cidadãos, em particular cidadãos com mobilidade reduzida.

• No caso dos PO Norte, Centro, Lisboa e Alentejo, os territórios daquelas 
Autoridades Urbanas devem estar abrangidos por um Plano de ação de 
mobilidade urbana sustentável enquadrado no plano estratégico de 
desenvolvimento urbano sustentável, aprovado pela Autoridade de Gestão. 
É no plano estratégico de desenvolvimento urbano sustentável que são 
articulados os seguintes instrumentos de programação, em função das 
áreas de intervenção que sejam mobilizadas em cada caso:

o O Plano de ação de mobilidade urbana sustentável, definido ao nível 
de NUTS III;

o O Plano de ação para a regeneração urbana;
o Os Planos de ação integrados para as comunidades desfavorecidas.

• No caso dos restantes centros urbanos, os territórios dos Municípios 
devem estar abrangidos por Planos de ação de mobilidade urbana 
sustentável, definido ao nível de NUTS III, ou sub-regional, no caso do 
POR Algarve.

Beneficiários
• Entidades públicas;
• As empresas e concessionárias de transportes públicos de passageiros;
• Outras pessoas coletivas de direito público e privado desde que envolvam 

a realização de parcerias entre agentes públicos e privados.

 | P á g i n a55

https://caixaprrpt2030.pt/apoios-setor-publico/mobilidade-urbana-sustentavel/#1628248704968-885e29e6-8245


 

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Possuírem, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros 

e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada ou 

demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;
• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda 

esteja a decorrer o processo de decisão;
• Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, 

por si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e descendentes até 
ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições 
análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido 
notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada 
por fundos europeus;

• Não ser uma empresa em dificuldade;
• Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de 

recuperação, ainda pendente;
• Declarar não ter salários em atraso.

Condições Elegibilidade Projeto
• Visem a prossecução dos objetivos específicos;
• Estejam em conformidade com os programas e planos territoriais em vigor 

na sua área de incidência, quando aplicável;
• Demonstrem adequado grau de maturidade;
• Justifiquem a necessidade e a oportunidade da realização da operação;
• Disponham dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos 

investimentos, quando aplicável;
• Apresentem uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos 

de investimento e do calendário de realização física e financeira;
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• Incluam indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o 
contributo da operação para os respetivos objetivos, bem como monitorizar 
o grau de execução da operação e o cumprimento dos resultados 
previstos;

• Demonstrem a sustentabilidade da operação após realização do 
investimento;

• No caso dos projetos geradores de receitas, demonstrem o cumprimento 
das normas aplicáveis;

• Apresentem um plano de comunicação a desenvolver no decurso da 
implementação da operação e na sua conclusão, que permita a informação 
e divulgação dos indicadores de resultado da operação junto dos 
potenciais beneficiários ou utilizadores e do público em geral;

• Cumpram as orientações e normas técnicas aplicáveis;
• Evidenciem o cumprimento das disposições em matéria de Auxílios de 

Estado, se aplicável.

Despesas Elegíveis
• Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e 

assessorias diretamente ligados à operação, incluindo a elaboração da 
Análise Custo-Benefício, quando aplicável;

• Aquisição de terrenos e constituição de servidões indispensáveis à 
realização da operação, por expropriação ou negociação direta, bem como 
eventuais indemnizações a arrendatários, de acordo com os seguintes 
limites e condições:

o Limitadas a 10 % do total da despesa total elegível da operação, 
desde que tenham sido previstas e se, cumulativamente, forem 
observadas as seguintes regras:

▪ Exista uma relação direta entre os terrenos e os objetivos da 
operação, só podendo ser utilizados em conformidade com os 
objetivos da operação em causa;

▪ Seja apresentada uma declaração de um avaliador 
independente e acreditado ou de um organismo oficial 
devidamente autorizado para o efeito, que certifique que o 
custo não excede o valor do mercado, que o bem está em 
conformidade com a legislação nacional ou, que especifique 
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os pontos que, não estando conformes, devem ser retificados 
pelo beneficiário final no âmbito da operação;

▪ O beneficiário comprove que nos sete anos precedentes, o 
custo do terreno não foi objeto de ajuda de subvenções 
nacionais ou comunitárias.

o Em zonas degradadas e zonas anteriormente utilizadas para fins 
industriais que incluam edifícios, o limite de 10 % pode aumentar 
para 15 %.

o Para operações relativas à conservação do ambiente, a elegibilidade 
dos terrenos pode ser superior a 10 % da despesa total elegível, 
sendo cumulativamente preenchidas as seguintes condições:

▪ O terreno deve ser afetado ao destino previsto durante o 
período determinado na decisão;

▪ O destino do terreno não pode ser agrícola, exceto nos casos 
devidamente justificados e aprovados pela Autoridade de 
Gestão;

▪ A compra deve ser realizada por uma instituição pública, por 
um organismo regido pelo direito público ou por conta destes.

• Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia;
• Aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, informação, 

tecnológicos, material e software;
• Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica;
• Testes e ensaios;
• Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato, até 

ao limite de 5 % do valor elegível dos trabalhos efetivamente executados;
• Ações de informação, de divulgação, de sensibilização e de publicidade 

que se revelem necessárias para a prossecução dos objetivos da 
operação;
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• Aquisição de serviços de execução de operação de cadastro predial do 
prédio ou prédios em que incide a operação, incluindo aluguer de 
equipamento;

• Os custos relativos à compra de equipamento em segunda mão são 
elegíveis no âmbito do presente regulamento, quando cumpram 
cumulativamente as seguintes condições:

o O beneficiário comprove que a aquisição do equipamento não foi 
objeto de ajuda de subvenções nacionais ou comunitárias;

o O preço do equipamento não exceda o seu valor de mercado e seja 
inferior ao custo de equipamento similar novo;

o O equipamento tenha as características técnicas necessárias para a 
operação e esteja em conformidade com as normas aplicáveis.

• Os custos relativos a contribuições em espécie só são elegíveis quando 
especificamente previstos nos avisos de abertura de concursos e desde 
que se encontrem preenchidas as seguintes condições:

o O apoio público concedido à operação que inclua contribuições em 
espécie não pode exceder a despesa total elegível, excluindo o valor 
dessas contribuições em espécie;

o O valor atribuído às contribuições em espécie não excede os custos 
de mercado geralmente aceites;

o O valor e a execução das contribuições podem ser avaliados e 
verificados de forma independente;

o No caso do contributo em terrenos ou em imóveis deve ser avaliado 
por um perito independente qualificado ou por um organismo oficial 
devidamente autorizado;

o No caso de contribuições em espécie sob a forma de trabalho não 
remunerado, o valor desse trabalho é determinado em função do 
tempo efetivamente despendido e da taxa de remuneração horária 
ou diária de um trabalho equivalente.

• Os custos relativos a amortizações de imóveis ou de bens de equipamento 
relativamente aos quais existe uma ligação direta com a execução da 
operação são elegíveis desde que estejam preenchidas cumulativamente 
as seguintes condições:
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o Não terem sido utilizadas subvenções nacionais ou comunitárias 
para a compra desses imóveis ou equipamentos;

o A amortização estar em conformidade com as regras de 
contabilidade aplicáveis;

o A amortização referir-se exclusivamente ao período de 
cofinanciamento da operação em questão.

• Custos inerentes às diferentes modalidades de prestação de garantias, 
prestadas por bancos ou outras instituições, desde que estas sejam 
exigidas pela legislação nacional ou comunitária.

• Não são elegíveis:
o Contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em 

que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante 
do financiamento ou das despesas elegíveis da operação;

o Pagamentos em numerário, exceto nas situações em que se revele 
ser este o meio de pagamento mais frequente, até 250 euros;

o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) recuperável, ainda que 
não tenha sido ou não venha a ser efetivamente recuperado pelo 
beneficiário;

o Funcionamento, manutenção ou reparação ligadas à exploração das 
infraestruturas;

o Intervenções de reconversão que alterem o uso das infraestruturas 
cofinanciadas há menos de 10 anos.

Natureza dos Incentivos
• Incentivo não reembolsável;
• Taxa de incentivo máxima

o 85 % – POR Norte, Centro e Alentejo;
o 50 % – PO Lisboa;
o 80 % – PO Algarve.

Critérios Seleção
• Eficiência e Sustentabilidade;
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• Eficácia;
• Abordagem Integrada.

Indicadores
• De Realização

o Corredores de elevada procura de transporte implementados;
o Interfaces intermodais apoiados.

• De Resultado
o Emissão estimada dos gases com efeitos de estufa.

Internacionalização Das PME

Objetivos
• Alavancagem do potencial exportador das PME

Tipologias
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• São suscetíveis de apoio os projetos individuais de internacionalização de 
PME que visem os seguintes domínios:

o A presença na web, através da economia digital;
o O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
o O marketing internacional;
o A introdução de novos métodos de organização nas práticas 

comerciais ou nas relações externas;
o O conhecimento de mercados externos;
o A prospeção e presença em mercados internacionais;
o As certificações específicas para os mercados externos.

Beneficiários
Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Possuírem, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros 

e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada:

o Autonomia financeira ≥15%;

• Demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;
• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda 

esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão tenha sido 
favorável;

• Encontrarem-se, no âmbito do FSE (Fundo Social Europeu), certificados ou 
recorrerem a entidades formadoras certificadas;
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• Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, 
por si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e descendentes até 
ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições 
análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido 
notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada 
por fundos europeus.

Condições Elegibilidade Projeto
• Inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e 

serviços transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de 
valor económico ou contribuam para um melhor posicionamento na cadeia 
de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse 
económico geral. Excluem-se as atividades:

o Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;
o Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220;
o Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.
o E devido a restrições europeias são também excluídos:

▪ Setor da pesca e da aquicultura;
▪ Setor da produção agrícola primária.

• Condições específicas de elegibilidade:
o Despesa elegível total por projeto ≥ 25 mil euros;
o Data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, 

considerando para o efeito como início dos trabalhos o primeiro 
compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer 
outro compromisso que torne o investimento irreversível, consoante 
o que acontecer primeiro. A compra de terrenos e os trabalhos 
preparatórios, como a obtenção de licenças e a realização de 
estudos de viabilidade, não são considerados início dos trabalhos, 
não sendo admitidos quaisquer adiantamentos para sinalização;

o Ter concluído o projeto anteriormente aprovado ao abrigo desta 
Tipologia de Investimento, a comprovar mediante a submissão do 
respetivo PTRF – Pagamento a Título de Reembolso Final.

Despesas Elegíveis
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• Visita e participação em feiras;
• Prospeções de mercado (incluindo invertidas);
• Promoção e divulgação de marcas;
• Campanhas de marketing;
• Certificações;
• 2x contratações.

Natureza Dos Incentivos
• Incentivo Não Reembolsável.
• Taxa incentivo:

o Lisboa: 40%;
o Outras regiões: 45%.

Critérios Seleção
• Qualidade do Projeto;
• Impacto do projeto na competitividade da empresa;
• Contributo do projeto para a economia;
• Contributo do projeto para a convergência regional.

Indicadores
• De Realização:

o N.º de mercados alvo, comunitários e terceiros, visados no projeto;
o N.º de ações de prospeção e captação de novos clientes nos 

mercados externos;
o N.º de presenças em feiras e certames internacionais.

• De Resultado:
o Intensidade das exportações nos pós projeto.
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Formação Profissional

Objetivos
• Intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e 

melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das 
empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, 
através do:

o Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios 
relevantes para a estratégia de inovação e internacionalização das 
empresas;

o Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar 
processos de mudança e inovação.

• Conceder apoios financeiros a projetos de formação exclusivamente 
associados a investimentos, enquadrados nos instrumentos financiados no 
Objetivo Temático de Reforço da investigação, do desenvolvimento 
tecnológico e da inovação e no Objetivo Temático Reforço da 
competitividade das pequenas e médias empresas, ou por outros 
instrumentos de apoio concedidos para as mesmas finalidades através de 
verbas nacionais.

Tipologias
• São suscetíveis de apoio os projetos de formação, na modalidade de 

candidatura individual, associados a projetos de investimentos, 
enquadrados nas seguintes tipologias:

o Inovação Empresarial e Empreendedorismo;
o Qualificação e Internacionalização das PME.

Beneficiários
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Empresas

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Autonomia financeira ≥15% (PME); 20% (nPME);
• Cumprir as condições legais:

o Licenciamento;
o Ausência dívidas Segurança Social, Finanças, Entidades pagadoras 

incentivos;
o Não ter salários em atraso;

• Não ser uma empresa em dificuldade ou sujeita a uma injunção de 
recuperação.

Condições Elegibilidade Projeto
• O plano de formação tem de estar relacionado com um projeto de 

investimento aprovado:
o Nas tipologias identificadas;
o Sem investimentos de formação aprovados nesse projeto de 

investimento;
o Deve iniciar-se durante a execução do projeto de investimento 

aprovado, podendo ser concluído até 1 ano após a data de 
conclusão desse projeto de investimento.

• Serem sustentados por um plano formativo adequadamente fundamentado 
observando a seguinte estrutura:

o Identificação das necessidades de formação no âmbito do projeto 
aprovado ao qual se encontra associado;

o Identificação dos objetivos, atividades (plano formativo) e resultados 
a alcançar em cada uma das temáticas de intervenção, bem como 
dos locais onde a formação irá ocorrer;

• A dimensão mínima por projeto, deve corresponder a um volume de 
formação de 500 horas;

• As ações de formação previstas no projeto não poderão ter uma duração 
inferior a 8h;

• Para efeitos do apuramento do volume total de formação só serão 
consideradas as horas efetivamente assistidas por cada formando, desde 
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que seja comprovada a frequência mínima de 80% em cada ação de 
formação;

• As ações de formação obrigatória realizadas pelas empresas para cumprir 
as normas nacionais em matéria de formação não podem ser consideradas 
elegíveis;

• Não poderá ser apoiada a participação:
o De formandos que não sejam trabalhadores vinculados legalmente à 

entidade beneficiária;
o Em ações de formação que não resultem da formalização contratual 

entre a entidade formadora e o beneficiário;
o Em ações de formação de carácter académico ou cuja conclusão 

possa conceder ou acumular unidades de crédito (ou outra unidade 
equivalente) conducentes à atribuição de grau académico.

• A elegibilidade do projeto de formação manter-se-á apenas se o projeto de 
investimento associado for realizado.

Despesas Elegíveis
• Os custos totais de formação a considerar em cada operação, resultam da 

soma de:
o Um custo unitário, no valor de 7,12€, por cada participante e por 

hora de formação (Custo unitário 1 – CtU1), para todos os custos 
elegíveis da operação, com exceção dos custos com formandos, 
incluindo os respetivos salários;

o Um custo unitário, no valor de 7,50€, para o salário de cada 
participante por hora de formação (Custo Unitário 2 – CtU2), para os 
custos com formandos (salários, respetivas contribuições, bem 
como despesas e deslocações e abonos com ajudas de custo).

Natureza dos Incentivos
• Incentivo Não Reembolsável.
• Taxa incentivo base: 50%,
• Majorações:

o 10% – trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos;
o 10% – médias empresas;
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o 20% – micro e pequenas empresas.
• Taxa global máxima = 70%

Critérios Seleção
• Projetos da tipologia

o Inovação Empresarial e Empreendedorismo:
▪ Grau de inovação.

o Qualificação e Internacionalização das PME:
▪ Coerência e racionalidade do Projeto;
▪ Grau de inovação.

Indicadores
• De realização:

o Grau de cumprimento das atividades previstas no plano de 
formação, aferido através da relação entre o número de horas de 
formação programado e o número de horas de formação realizadas 
no âmbito do projeto (%).

• De resultados:
o Percentagem de trabalhadores que, por método de inquirição, se 

considerem mais aptos para a inovação e gestão, em relação ao 
total de trabalhadores abrangidos.

 | P á g i n a68

https://caixaprrpt2030.pt/apoios-empresas/apoios-empresas-formacao-profissional/#1628249231492-b5655719-f028
https://caixaprrpt2030.pt/apoios-empresas/apoios-empresas-formacao-profissional/#1631198973255-77f6ae1c-dfda


 

Eficiência Energética Nos Transportes 
Públicos
Objetivos

• Implementação de medidas de eficiência energética e a racionalização dos 
consumos nos transportes públicos coletivos de passageiros em meio 
urbano, bem como a promoção da utilização de transportes ecológicos e 
da mobilidade sustentável, para uma promoção da eficiência energética e 
aumento da competitividade do setor dos transportes.

Tipologias
• Intervenções de apoio à implementação de medidas de eficiência 

energética e à racionalização dos consumos nos transportes urbanos 
públicos coletivos de passageiros, nas quais se inclui:

o Intervenções com o objetivo de promover a utilização de fontes de 
combustíveis mais limpas, nomeadamente gás natural comprimido 
(GNC) e gás natural liquefeito (GNL), elétrica e hidrogénio, através 
da aquisição ou conversão de veículos que passem a utilizar fontes 
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de combustíveis mais limpas, bem como da instalação dos 
respetivos postos de abastecimento;

o Intervenções com o objetivo de apoiar sistemas de transportes com 
baixas emissões de carbono, de entre os quais se inclui a promoção 
do transporte público de passageiros, de sistemas de gestão de 
frotas e da ecocondução, nomeadamente, sensibilização para a 
mobilidade ecológica e a adoção de boas práticas, utilização de 
transportes e soluções de mobilidade energeticamente mais 
eficientes, campanhas de incentivo à utilização de transporte 
ferroviário de passageiros e de outros transportes públicos de 
passageiros;

o Projetos integrados de âmbito nacional relacionados com a 
aquisição de bicicletas para uso público, incluindo as ações 
relacionadas com a coordenação nacional desses projetos;

o Projetos de promoção da utilização de pneus energeticamente 
eficientes para uso exclusivo no transporte público coletivo de 
passageiros através de campanhas de sensibilização e 
equipamentos de enchimento de pneus a nitrogénio.

• Intervenções ao nível do apoio à promoção da utilização de transportes 
ecológicos e da mobilidade sustentável, com o objetivo de apoiar sistemas 
de transportes com baixas emissões de carbono, de entre os quais se 
inclui a promoção da mobilidade elétrica, atualização tecnológica dos 
postos de carregamento elétricos públicos e adaptação de pontos de 
carregamento públicos para fichas normalizadas e comuns a toda a UE, 
alargamento da rede de pontos de carregamento públicos em espaços de 
acesso público, lançamento de medidas e ações de promoção nacional da 
mobilidade elétrica;

• Investimentos infraestruturais que visem a mobilidade urbana multimodal 
sustentável, incluindo a instalação, alargamento/expansão e modernização 
de sistemas de mobilidade urbana, nomeadamente: sistemas de metro 
pesado e ligeiro de passageiros; sistemas de mobilidade rodoviária elétrica 
e sistemas ferroviários urbanos.

Beneficiários
• Tipologia de apoio à implementação de medidas de eficiência energética 

nos transportes públicos:
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o Empresas, entidades e concessionárias de transportes públicos 
coletivos de passageiros rodoviários e fluviais;

o ADENE – para estudos e campanhas de sensibilização;
o Entidades públicas em consórcio nos projetos integrados de âmbito 

nacional para aquisição de bicicletas para uso público;
• Tipologia de promoção da utilização de transportes ecológicos:

o Entidade gestora da rede da mobilidade elétrica;
o Operadores da rede de mobilidade elétrica;
o ADENE – para ações de sensibilização.

• No que respeita à tipologia de investimentos infraestruturais:
o Empresas do Setor Empresarial do Estado responsáveis pela 

realização dos investimentos previstos.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Possuírem, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros 

e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada ou 

demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;
• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda 

esteja a decorrer o processo de decisão;
• Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, 

por si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e descendentes até 
ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições 
análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido 
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notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada 
por fundos europeus;

• Não ser uma empresa em dificuldade;
• Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de 

recuperação, ainda pendente;
• Declarar não ter salários em atraso.

Condições Elegibilidade Projeto
• Visem a prossecução dos objetivos específicos;
• Estejam em conformidade com os programas e planos territoriais em vigor 

na sua área de incidência, quando aplicável;
• Demonstrem adequado grau de maturidade;
• Justifiquem a necessidade e a oportunidade da realização da operação;
• Disponham dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos 

investimentos, quando aplicável;
• Apresentem uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos 

de investimento e do calendário de realização física e financeira;
• Incluam indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o 

contributo da operação para os respetivos objetivos, bem como monitorizar 
o grau de execução da operação e o cumprimento dos resultados 
previstos;

• Demonstrem a sustentabilidade da operação após realização do 
investimento;

• No caso dos projetos geradores de receitas, demonstrem o cumprimento 
das normas aplicáveis;

• Apresentem um plano de comunicação a desenvolver no decurso da 
implementação da operação e na sua conclusão, que permita a informação 
e divulgação dos indicadores de resultado da operação junto dos 
potenciais beneficiários ou utilizadores e do público em geral;

• Cumpram as orientações e normas técnicas aplicáveis;
• Evidenciem o cumprimento das disposições em matéria de Auxílios de 

Estado, se aplicável.
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• Demonstrar que a operação corresponde à otimização do investimento na 
perspetiva do interesse público e dos benefícios esperados.

Despesas Elegíveis
• Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e 

assessorias diretamente ligados à operação, incluindo a elaboração da 
Análise Custo-Benefício, quando aplicável;

• Aquisição de terrenos e constituição de servidões indispensáveis à 
realização da operação, por expropriação ou negociação direta, bem como 
eventuais indemnizações a arrendatários, de acordo com os seguintes 
limites e condições:

o Limitadas a 10 % do total da despesa total elegível da operação, 
desde que tenham sido previstas e se, cumulativamente, forem 
observadas as seguintes regras:

▪ Exista uma relação direta entre os terrenos e os objetivos da 
operação, só podendo ser utilizados em conformidade com os 
objetivos da operação em causa;

▪ Seja apresentada uma declaração de um avaliador 
independente e acreditado ou de um organismo oficial 
devidamente autorizado para o efeito, que certifique que o 
custo não excede o valor do mercado, que o bem está em 
conformidade com a legislação nacional ou, que especifique 
os pontos que, não estando conformes, devem ser retificados 
pelo beneficiário final no âmbito da operação;

▪ O beneficiário comprove que nos sete anos precedentes, o 
custo do terreno não foi objeto de ajuda de subvenções 
nacionais ou comunitárias.

o Em zonas degradadas e zonas anteriormente utilizadas para fins 
industriais que incluam edifícios, o limite de 10 % pode aumentar 
para 15 %.

o Para operações relativas à conservação do ambiente, a elegibilidade 
dos terrenos pode ser superior a 10 % da despesa total elegível, 
sendo cumulativamente preenchidas as seguintes condições:
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▪ O terreno deve ser afetado ao destino previsto durante o 
período determinado na decisão;

▪ O destino do terreno não pode ser agrícola, exceto nos casos 
devidamente justificados e aprovados pela Autoridade de 
Gestão;

▪ A compra deve ser realizada por uma instituição pública, por 
um organismo regido pelo direito público ou por conta destes.

• Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia;
• Aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, informação, 

tecnológicos, material e software;
• Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica;
• Testes e ensaios;
• Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato, até 

ao limite de 5 % do valor elegível dos trabalhos efetivamente executados;
• Ações de informação, de divulgação, de sensibilização e de publicidade 

que se revelem necessárias para a prossecução dos objetivos da 
operação;

• Aquisição de serviços de execução de operação de cadastro predial do 
prédio ou prédios em que incide a operação, incluindo aluguer de 
equipamento;

• Os custos relativos à compra de equipamento em segunda mão são 
elegíveis no âmbito do presente regulamento, quando cumpram 
cumulativamente as seguintes condições:

o O beneficiário comprove que a aquisição do equipamento não 
o foi objeto de ajuda de subvenções nacionais ou comunitárias;
o O preço do equipamento não exceda o seu valor de mercado e seja 

inferior ao custo de equipamento similar novo;
o O equipamento tenha as características técnicas necessárias para a 

operação e esteja em conformidade com as normas aplicáveis.
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• Os custos relativos a contribuições em espécie só são elegíveis quando 
especificamente previstos nos avisos de abertura de concursos e desde 
que se encontrem preenchidas as seguintes condições:

o O apoio público concedido à operação que inclua contribuições em 
espécie não pode exceder a despesa total elegível, excluindo o valor 
dessas contribuições em espécie;

o O valor atribuído às contribuições em espécie não excede os custos 
de mercado geralmente aceites;

o O valor e a execução das contribuições podem ser avaliados e 
verificados de forma independente;

o No caso do contributo em terrenos ou em imóveis deve ser avaliado 
por um perito independente qualificado ou por um organismo oficial 
devidamente autorizado;

o No caso de contribuições em espécie sob a forma de trabalho não 
remunerado, o valor desse trabalho é determinado em função do 
tempo efetivamente despendido e da taxa de remuneração horária 
ou diária de um trabalho equivalente.

• Os custos relativos a amortizações de imóveis ou de bens de equipamento 
relativamente aos quais existe uma ligação direta com a execução da 
operação são elegíveis desde que estejam preenchidas cumulativamente 
as seguintes condições:

o Não terem sido utilizadas subvenções nacionais ou comunitárias 
para a compra desses imóveis ou equipamentos;

o A amortização estar em conformidade com as regras de 
contabilidade aplicáveis;

o A amortização referir-se exclusivamente ao período de 
cofinanciamento da operação em questão.

• Custos inerentes às diferentes modalidades de prestação de garantias, 
prestadas por bancos ou outras instituições, desde que estas sejam 
exigidas pela legislação nacional ou comunitária.

• Não são elegíveis:
o Contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em 

que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante 
do financiamento ou das despesas elegíveis da operação;

o Pagamentos em numerário, exceto nas situações em que se revele 
ser este o meio de pagamento mais frequente, até 250 euros;
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o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) recuperável, ainda que 
não tenha sido ou não venha a ser efetivamente recuperado pelo 
beneficiário;

o Funcionamento, manutenção ou reparação ligadas à exploração das 
infraestruturas;

o Intervenções de reconversão que alterem o uso das infraestruturas 
cofinanciadas há menos de 10 anos.

• Investimentos infraestruturais e a aquisição de material circulante, que 
respeitem a sistemas de metro pesado e ligeiro de passageiros, sistemas 
de mobilidade rodoviária elétrica e sistemas ferroviários urbanos, podendo 
ainda contemplar intervenções complementares que sejam essenciais para 
a operacionalização destes sistemas, designadamente as relativas a 
interfaces com outros modos de transporte, instalação de sistemas de 
sinalização, de telecomunicações e de controlo, construção e/ou ampliação 
de estações e cais e ligações às redes energéticas, bem como a aquisição 
de material circulante;

• São não elegíveis:
o Aquisição, locação ou qualquer outra utilização direta de veículos 

elétricos, excetuando para finalidade de serem utilizados como 
transportes públicos coletivos de passageiros e para os sistemas de 
mobilidade elétrica previstos, podendo ser apoiadas bicicletas para 
uso público integradas em projetos de âmbito nacional.

Natureza Dos Incentivos
• Incentivo não reembolsável;
• Taxa de incentivo máxima

o 85 % – POR Norte, Centro e Alentejo;
o 50 % – PO Lisboa;
o 80 % – PO Algarve.
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Critérios Seleção
• Eficácia

o Contributo para o indicador definido para o Objetivo Específico;
o Contributo para a redução das emissões de CO2.

• Adequação à Estratégia Setorial
o Contributo para a promoção da utilização de energias renováveis 

nos transportes.
• Eficiência, Sustentabilidade e Inovação

o Avaliação da racionalidade económica da intervenção.

Indicadores
• De Realização

o Economias de energia nos projetos apoiados no setor dos 
transportes (tep).

• De Resultado
o Poupança de energia primária nas frotas de transportes públicos no 

âmbito da operação (%).
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Eficiência energética em edifícios 
residenciais
Objetivos

• Promoção da reabilitação, descarbonização, eficiência energética, 
eficiência hídrica e economia circular, contribuindo para a melhoria do 
desempenho energético e ambiental dos edifícios. Em concreto, pretende 
-se que as medidas a apoiar possam conduzir, em média, a pelo menos 30 
% de redução do consumo de energia primária nos edifícios 
intervencionados.

Tipologias
• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe 

energética igual a «A+»;
• Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, paredes ou 

pavimentos, recorrendo a materiais de base natural (ecomateriais) ou que 
incorporem materiais reciclados, bem como a substituição de portas de 
entrada;

• Sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes 
sanitárias (AQS) que recorram a energia renovável, de classe energética 
«A+» ou superior;

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de 
energia renovável para autoconsumo com ou sem armazenamento;

• Intervenções que visem a eficiência hídrica por via da substituição de 
dispositivos de uso de água na habitação por outros mais eficientes, por 
instalação de soluções que permitam a monitorização e controlo inteligente 
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de consumos de água ou por instalação de sistemas de aproveitamento de 
águas pluviais;

• Intervenções para incorporação de soluções de arquitetura bioclimática, 
que envolvam a instalação ou adaptação de elementos fixos do edifício, 
designadamente sombreamentos, estufas e coberturas ou fachadas 
verdes, privilegiando soluções de base natural;

• O candidato tem como opção obter acompanhamento técnico e certificação 
energética do imóvel intervencionado, durante e após execução de uma ou 
mais das anteriores tipologias de projeto, o qual poderá ser objeto de 
apoio.

Beneficiários
• Pessoas singulares que comprovem a qualidade de titular de qualquer 

direito que lhe confira a faculdade de realizar as intervenções nos imóveis 
referidos abaixo, incluindo os seus proprietários e coproprietários ou o 
cabeça de casal de herança indivisa:

o Edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como edifícios 
multifamiliares ou suas frações autónomas, construídos e 
licenciados para habitação, em todo o território nacional:

▪ Até 31 de dezembro de 2006, para todas as tipologias de 
projeto;

▪ Até 1 de julho de 2021 quando se enquadrem nas tipologias:
▪ Sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente 

e/ou de águas quentes sanitárias (AQS), que recorram 
a energia renovável, de classe energética «A+» ou 
superior;

▪ Instalação de painéis fotovoltaicos e outros 
equipamentos de produção de energia renovável para 
autoconsumo com ou sem armazenamento;

▪ Intervenções que visem a eficiência hídrica;
▪ Intervenções para incorporação de soluções de 

arquitetura bioclimática.

Condições Elegibilidade Beneficiários
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• A comprovação da qualidade de titular dos direitos poderá ser feita através 
de qualquer documento idóneo para o efeito, nomeadamente Caderneta 
Predial Urbana, Certidão ou Escritura.

Condições Elegibilidade Projeto
• O candidato pode apresentar mais do que uma candidatura, desde que as 

mesmas visem:
o A mesma tipologia de projeto, desde que não exceda os limites para 

cada tipologia ou diferentes tipologias de projeto no mesmo edifício 
ou fração autónoma, as quais podem ser apresentadas em 
diferentes momentos ao longo do prazo para apresentação de 
candidaturas ao presente programa;

o A mesma tipologia de projeto em diferentes edifícios ou frações 
autónomas.

• Cada candidatura deve incluir apenas uma tipologia de projeto, referente a 
apenas a um edifício ou fração autónoma;

• Os equipamentos e as soluções apoiadas, bem como a sua instalação, 
devem cumprir com a legislação e regulamentação, nacional e comunitária 
em vigor nas respetivas áreas e devem apresentar melhor desempenho 
energético que as soluções originais instaladas ou proporcionar a melhoria 
do desempenho energético global do edifício ou fração autónoma;

• Os instaladores e, sempre que aplicável, os fabricantes das soluções 
apoiadas, quer sejam empresas ou técnicos em nome individual, devem 
possuir alvará, certificado, declaração ou outro documento aplicável que os 
habilite a proceder à intervenção em causa e estar inscritos nas 
plataformas existentes para as tipologias de projeto.

Despesas Elegíveis
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• Os custos com a aquisição de soluções novas, não incluindo o imposto 
sobre valor acrescentado (IVA), abrangidas pelas tipologias de projeto 
definidas, até aos montantes máximos estabelecidos;

• Os custos faturados e pagos na sua totalidade e objeto de entrega ou de 
instalação, e em que a fatura e respetivo recibo ou comprovativo de 
pagamento, com identificação e discriminação dos trabalhos e despesas 
realizadas especificamente para a tipologia candidatada, tenha data 
posterior a 7 de setembro de 2020 e anterior ao momento de submissão da 
candidatura na plataforma digital.

Natureza Dos Incentivos
• Incentivo não reembolsável;
• A taxa de financiamento é de 85%.

Critérios Seleção
• Não aplicável

Indicadores
• Não aplicável

 | P á g i n a81

https://caixaprrpt2030.pt/apoios-particulares/eficiencia-energetica-em-edificios-residenciais/#1628249074722-178ddc9f-cf9e
https://caixaprrpt2030.pt/apoios-particulares/eficiencia-energetica-em-edificios-residenciais/#1628249231492-b5655719-f028
https://caixaprrpt2030.pt/apoios-particulares/eficiencia-energetica-em-edificios-residenciais/#1631186050114-27b958aa-acb1


 

Vale Eficiência
Objetivos

• Contribuir para a mitigação de situações de pobreza energética, através da 
atribuição a famílias economicamente vulneráveis e em situação de 
potencial pobreza energética, um vale no valor de 1300€+IVA, para que 
estas possam usar em fornecedores aderentes ao Programa para a 
aquisição de serviços, materiais ou equipamentos que permitam melhorar o 
desempenho energético da sua habitação permanente, quer por via da 
realização de intervenções na envolvente, quer pela substituição ou 
aquisição de equipamentos e soluções energeticamente eficientes.

Tipologias
• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe 

energética mínima igual a “A”;
• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício 

de habitação, bem como a substituição de portas de entrada:
o Isolamento térmico em coberturas ou pavimentos exteriores e 

interiores;
o Isolamento térmico em paredes exteriores ou interiores;
o Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma 

a intervencionar).
• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de 

águas quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior:
o Bombas de calor;
o Sistemas solares térmicos;
o Caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência.
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• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de 
energia renovável para autoconsumo.

Beneficiários
• Pessoa singular titular de um contrato de eletricidade.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Seja beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e esteja a 

usufruir deste benefício à data de submissão da candidatura, e que tal seja 
evidenciado na fatura da eletricidade da habitação permanente;

• Seja proprietária e resida permanentemente na habitação para a qual se 
candidata ao Vale Eficiência;

• Não tenha sido beneficiária do programa Vale Eficiência;
• Ter a situação regularizada perante a Segurança Social.

Condições Elegibilidade Projeto
• O Programa “Vale Eficiência” inclui três etapas principais:

o Inscrição dos candidatos a fornecedores do Programa “Vale 
Eficiência”;

o Inscrição dos candidatos a beneficiários do Programa “Vale 
Eficiência”;

o Submissão de candidaturas de medidas de eficiência com recurso 
ao Vale Eficiência;

• Quanto ao Vale:
o Possui um prazo de utilização de 12 meses;
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o A sua utilização apenas pode ser efetuada em fornecedores 
aderentes ao Programa Vale Eficiência, cuja lista pode ser 
consultada no sítio do Fundo Ambiental (https://
www.fundoambiental.pt) dedicado ao presente Programa;

o Apenas pode ser utilizado num único fornecedor aderente ao 
Programa “Vale Eficiência”, podendo ser utilizado na aquisição de 
mais do que uma tipologia através desse fornecedor;

o É único e intransmissível, apenas podendo ser utilizado pelo seu 
titular, não podendo ser convertido em qualquer tipo de outras 
prestações ou pagamentos, em dinheiro ou espécie;

o Não serão emitidas 2.ª vias do “Vale Eficiência”.
• Quanto aos fornecedores do Programa “Vale Eficiência”:

o O fornecedor que pretenda prestar o serviço ao abrigo do presente 
programa, será objeto de pré-qualificação;

o O fornecedor deve apoiar os beneficiários na análise técnico-
económica das possíveis medidas a implementar, para que estes 
possam efetuar uma escolha devidamente informada, 
independentemente do apoio prestado através das linhas 
disponibilizadas pelo Fundo Ambiental;

o Os orçamentos apresentados aos beneficiários devem indicar e 
detalhar todos os trabalhos e materiais necessários para a 
implementação das medidas abrangidas pelo presente Aviso, bem 
como apresentar os dados técnicos dos produtos e/ou 
equipamentos a instalar;

o Devem ter a situação regularizada perante a Autoridade Tributária e 
a Segurança Social;

o Ter atividade nas áreas relacionadas com as medidas elegíveis no 
Programa “Vale Eficiência” e apresentar os documentos que o 
comprovem;

o Só após a assinatura do termo de aceitação, o fornecedor passará a 
integrar a rede de fornecedores “Vale Eficiência”.

• Submissão de candidaturas com recurso ao Vale Eficiência pelo 
fornecedor:

o Identificação do Vale e do beneficiário;
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o Identificação das soluções instaladas, valor do orçamento e o 
documento de adjudicação assinado pelo beneficiário do Vale;

o Fatura suficientemente detalhada;
o Documentos obrigatórios por tipologia de intervenção;
o Evidência fotográfica da habitação alvo de intervenção e das 

soluções implementadas, antes e depois ou certificado energético 
atualizado, emitido após a realização da obra;

o Declaração assinada pelo beneficiário e pelo fornecedor a confirmar 
a informação.

Despesas Elegíveis
• Os custos com a aquisição de soluções novas, acrescido do Imposto sobre 

Valor Acrescentado (IVA), abrangidas pelas tipologias de projeto definidas;
• Não são elegíveis:

o Aquisição de terrenos, edifícios e outros imóveis;
o Construção ou obras de adaptação de edifícios independentemente 

de serem necessárias à implementação da(s) medida(s) de 
eficiência energética;

o Custos com a manutenção e operação da(s) medida(s) de eficiência 
energética a implementar;

o Aquisição de sistemas de monitorização, material e software com a 
exceção de equipamentos associados à tipologia de intervenção de 
“Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de 
produção de energia renovável para autoconsumo”;

o Aquisição ou substituição de eletrodomésticos existentes;
o Projetos, auditorias, estudos e atividades preparatórias, 

licenciamentos;
o Direção ou fiscalização de obra, coordenação de segurança, 

acompanhamento ambiental, assistência técnica e gestão de 
projeto;

o Despesas com o realojamento temporário de residentes no edifício 
ou fração intervencionado;
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o Despesas associadas a outras intervenções no edifício ou fração 
que não se encontrem relacionadas com as intervenções elegíveis;

o Custos cobertos por outras fontes de financiamento;
o Multas, penalidades e custos de litigação;
o Despesas excessivas ou inadequadas aos propósitos previamente 

estabelecidos;
o Despesas que foram objeto de candidatura e/ou de financiamento 

por outros programas nacionais ou comunitários.

Natureza Dos Incentivos
• INR até 100%; até 1300€+IVA por beneficiário.

Critérios Seleção
• Cumprir com as condições de elegibilidade.

Indicadores
• Não aplicável.
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Desenvolvimento Socioeconómico de Base Local

Objetivos
• Promover ações integradas, inovadoras e/ou experimentais de promoção 

local da inclusão social ativa promovendo a existência de redes para a 
inovação e coesão social;

• Pretende-se, em concreto, promover intervenções sociais inovadoras à 
escala territorial, atendendo à natureza multidimensional dos fatores que 
alimentam os riscos de exclusão. Estas iniciativas sociais inovadoras e/ou 
experimentais deverão permitir mobilizar as comunidades locais na 
resolução dos seus desafios sociais, implementar sólidas parcerias que 
envolvam um relevante leque de atores sociais e otimizar os recursos 
sociais para territórios particularmente críticos sob o ponto de vista social.

Tipologias
• Abordagens integradas para a inclusão ativa, através de programas 

integrados de inovação e experimentação social e de animação territorial, 
envolvendo redes sociais sub-regionais:

o Promover iniciativas de inclusão social, potenciando parcerias de 
caráter inovador e/ou experimental que envolvam uma ampla gama 
de entidades;
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o Desenvolver iniciativas para a inovação e a experimentação social 
que facilitem a dinamização de estratégias de inclusão social;

o Fomentar abordagens locais inovadoras de desenvolvimento social 
e promover estratégias locais de inclusão ativa.

Beneficiários
• Comunidades de base rural ou urbana e agentes económicos, sociais e 

institucionais intervenientes em processos de desenvolvimento local.
• São destinatários dos projetos:

o Desempregados inscritos nos serviços de emprego como 
beneficiários do rendimento de inserção;

o Desempregados inscritos não beneficiários de prestações de 
desemprego ou do rendimento social de inserção que se encontrem 
numa das seguintes condições: inscritos pelo menos 6 meses, 
integrem uma família monoparental ou cujos cônjuges ou pessoas 
com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente 
desempregados e vítimas de violência doméstica;

o As pessoas portadoras de deficiência e outros públicos 
desfavorecidos;

o Idosos.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a Autoridade Tributária, Segurança 

Social e FEEI;
• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
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• Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os 
meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários 
ao desenvolvimento da operação;

• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada ou 
demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;

• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda 
esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o 
pedido de financiamento tenha sido favorável.

Condições Elegibilidade Projeto
• Integrar toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de 

candidatura;
• Não apresentar um custo total superior a 100 000 euros.

Despesas Elegíveis
• Encargos com consultores;
• Encargos com outro pessoal afeto à operação;
• Deslocações e estadias;
• Rendas, alugueres e amortizações;
• Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e 

avaliação;
• Encargos gerais com a operação.
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Natureza Dos Incentivos
• Incentivo Não Reembolsável
• Taxa de Incentivo de 85%:

o Sobre os custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos;
o As operações de baixo montante (OBM) cujo financiamento público 

não exceda os 50 000 euros são obrigatoriamente apoiadas em 
regime de custos simplificados na modalidade de montante fixo, com 
recurso a um orçamento prévio, dispensando a apresentação de 
documentos comprovativos de despesa. Os custos elegíveis no 
âmbito das operações de baixo montante são calculados com base 
num orçamento preestabelecido.

Critérios Seleção
• Relevância da operação proposta, aferida pela coerência da respetiva 

estruturação face ao público-alvo e pelo caráter inovador das metodologias 
previstas;

• Adequação do esforço de financiamento ao impacto esperado em 
resultado;

• Grau de integração da operação em planos de inclusão mais abrangentes, 
que promovam uma estratégia integrada de ações sobre públicos 
particularmente vulneráveis, envelhecidos ou em situações de exclusão;

• Existência de instrumentos que assegurem a igualdade de oportunidades e 
de género.

Indicadores
• De Realização:
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o Ações de inovação e experimentação social a realizar (nº).
• De Resultado:

o Percentagem de participantes, por inquirição, que consideraram a 
participação em ações de inovação e experimentação social útil para 
a sua inclusão social (%).

Inovação e empreendedorismo social
Objetivos

• Estimular o aparecimento, validação e disseminação de soluções e 
modelos de intervenção inovadores, de modo a encontrar novas respostas 
para problemas societais prementes, na área da política social, assim 
como noutras áreas de política pública, como sejam a saúde, a justiça, a 
educação ou a cultura;

• Capacitar e qualificar os atores envolvidos em projetos de 
empreendedorismo e inovação social;

 | P á g i n a91

https://caixaprrpt2030.pt/apoios-setor-social/inovacao-e-empreendedorismo-social/


 

• Contribuir para o desenvolvimento de um mercado de investimento social 
em Portugal, assente em instrumentos de financiamento inovadores.

• No âmbito do PO ISE, promover o empreendedorismo e a inovação social 
de forma a melhorar a capacidade de resposta das organizações da 
economia social (OES) e contribuir para a sua sustentabilidade económica 
e financeira, em particular pela adoção de novos modelos de atuação e de 
financiamento de iniciativas;

• No âmbito do POR Norte:
o Incentivar a criação de emprego por conta própria e de empresas 

por desempregados e outras pessoas desfavorecidas ou inativas;
o Promover iniciativas de inclusão social, potenciando parcerias de 

caráter inovador e ou experimental que envolvam uma ampla gama 
de entidades;

• No âmbito do POR Centro:
o Aumentar a criação de emprego sustentável, designadamente para 

desempregados, através do apoio à criação do emprego por conta 
própria e à criação de empresas;

o Apoiar a criação do próprio posto de trabalho e de empresas, o 
empreendedorismo social e a economia social;

o Desenvolver iniciativas para a inovação e a experimentação social 
que facilitem a dinamização de estratégias de inclusão social.

• No âmbito do POR Lisboa:
o Aumentar o número de empresas criadas e as iniciativas de criação 

do emprego por conta própria;
o Reduzir a pobreza, a exclusão social e o desemprego em territórios 

urbanos problemáticos.

• No âmbito do POR Alentejo:
o Aumentar a criação de emprego sustentável, designadamente para 

desempregados, através do apoio à criação do emprego por conta 
própria e à criação de empresas, bem como apoiando 
microempresas já existentes, na perspetiva da criação líquida de 
emprego e de dinamização do empreendedorismo social;

o Incentivar a criação de emprego por conta própria e de empresas 
por desempregados e outras pessoas desfavorecidas ou inativas;
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o Desenvolver iniciativas para a inovação e a experimentação social 
que facilitem a dinamização de estratégias de inclusão social.

• No âmbito do POR Algarve:
o Apoiar a dinamização do empreendedorismo social;
o Fomentar abordagens locais inovadoras de desenvolvimento social 

e promover estratégias locais de inclusão ativa;
• O “Programa de capacitação para o investimento social” tem como objetivo 

capacitar as organizações envolvidas em iniciativas de inovação e 
empreendedorismo social (IIES), melhorando as suas capacidades 
organizativas e competências de gestão, com vista à sua preparação para 
mobilizar e aplicar investimento social;

• O “Programa de parcerias para o impacto” tem como objetivos:
o Estimular a criação, desenvolvimento e ou crescimento de IIES de 

elevado potencial de impacto, promovendo a sua robustez 
operacional e financeira;

o Dinamizar a prática de investimento social ao alavancar o 
financiamento privado ou público de investidores sociais e 
aprofundar a sua vocação de filantropia de impacto, a qual implica o 
apoio financeiro plurianual a iniciativas, disponibilizando 
acompanhamento e requerendo medição de resultados e promoção 
da sua sustentabilidade financeira.

• Os “Títulos de Impacto Social” têm como objetivos:
o Estimular uma maior experimentação e diversificação na prestação 

de serviços públicos, através da validação de novas intervenções ou 
a implementação em escala de intervenções existentes em domínios 
de políticas públicas;

o Desenvolver um maior conhecimento sobre os custos dos 
problemas sociais e promover a cultura de prestação de serviços 
públicos orientada para os resultados e para a melhoria contínua do 
seu desempenho.
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Tipologias
• Capacitação para o Investimento Social – suportadas em planos de 

capacitação, que incluam qualquer combinação das seguintes ações:
o Consultoria formativa (formação-ação);
o Mentoria;
o Formação certificada, a qual não pode exceder mais de 20 % do 

custo total da operação.
• Parcerias para o Impacto:

o Ações de criação, desenvolvimento e ou crescimento de IIES de 
elevado potencial de impacto, que contem com o apoio e 
cofinanciamento de investidores sociais, numa lógica de filantropia 
de impacto, nas seguintes condições:

▪ Duração mínima de um ano;
▪ Comparticipação em pelo menos 30 % das necessidades de 

financiamento da operação por investidores sociais, públicos 
ou privados, sendo que esta releva para efeitos de 
contribuição privada no cômputo do custo total elegível da 
operação;

▪ Financiamento público elegível superior a 50.000 euros.
o As iniciativas elegíveis devem envolver novos produtos, plataformas 

ou serviços com incidências sociais positivas, prever mecanismos 
de sustentabilidade financeira após o período de financiamento e ser 
orientadas para resultados mensuráveis;

o Não são elegíveis as iniciativas que se traduzam apenas na 
realização de conferências ou eventos.

• Títulos de Impacto Social:
o Intervenções desenvolvidas por entidades da economia social, 

públicas e privadas que visam oferecer respostas orientadas para os 
resultados e com elevado potencial de impacto na resolução de 
problemas sociais nos domínios de atuação de políticas públicas;

o As operações devem permitir a obtenção de ganhos mensuráveis, 
passíveis de validação científica na prestação de serviços de 
carácter público, sendo elegíveis nas seguintes condições:
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▪ O seu mérito ser validado por entidades públicas que se 
disponibilizem a facilitar a implementação da intervenção;

▪ Serem apoiadas por investidores sociais que financiem a 
totalidade da realização da intervenção e assumam o risco de 
não reembolso do financiamento, no caso de insucesso na 
obtenção dos objetivos contratualizados.

Beneficiários
• Capacitação para o Investimento Social

o Entidades da economia social, públicas e privadas, promotoras de 
iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social.

• Parcerias para o Impacto
o Entidades da economia social, públicas e privadas, promotoras de 

iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social.
• Títulos de Impacto Social

o Parcerias compostas por, pelo menos, uma entidade pública, um 
investidor social e uma organização da economia social ou outra 
entidade privada que realize a intervenção.

Condições Elegibilidade Beneficiários
• Estarem legalmente constituídos;
• Terem a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e os responsáveis pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento);

• Poderem legalmente desenvolver as atividades;
• Possuírem, ou poderem assegurar, os meios técnicos, físicos e financeiros 

e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
• Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada ou 

demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação;
• Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda 

esteja a decorrer o processo de decisão;
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• Encontrarem-se, no âmbito do FSE (Fundo Social Europeu), certificados ou 
recorrerem a entidades formadoras certificadas;

• Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, 
por si ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus ascendentes e descendentes até 
ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições 
análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido 
notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada 
por fundos europeus.

Condições Elegibilidade Projeto
• Desenvolver respostas inovadoras para problemas sociais distintos das 

respostas tradicionais pelo seu potencial de impacto e sustentabilidade que 
responde ao objetivo da tipologia de operações;

• Ser apresentado em Parceria e da mesma fazerem parte, pelo menos, um 
investidor social, uma entidade implementadora da IIES e uma entidade do 
sector público com competência de política pública na área temática da 
IIES, sem relação de controlo entre si;

• Existência de investidores sociais elegíveis e com compromisso de 
financiamento do custo total da operação;

• Apresentar, no Modelo de Intervenção do TIS, o problema social em que o 
projeto atua, incluindo a identificação das situações de vulnerabilidade 
social dos destinatários finais e respetivos elementos caracterizadores;

• Duração máxima de 24 meses; no máximo até 2023-06-30.
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Despesas Elegíveis
• Encargos com pessoal:

o Pessoal interno;
o Pessoal Externo.

• Encargos diretos com a aquisição de bens e serviços, até 30% do custo 
total elegível da operação:

o Divulgação do projeto, aquisição, elaboração de recursos técnicos, 
aluguer e/ou aquisição de bens móveis, aluguer e/ou aquisição de 
equipamentos, aquisição de serviços técnicos especializados 
relacionados com a avaliação das atividades, nomeadamente 
relatórios de avaliação dos indicadores de resultado do projeto, 
despesas com a promoção de seminários, ações de formação e 
sensibilização e outras atividades similares, nomeadamente as 
despesas com a organização e com os oradores;

o O recurso ao arrendamento de instalações ou espaços e aluguer ou 
aquisição de equipamentos para a realização de atividades deve 
responder a necessidades objetivas das mesmas e ser devidamente 
justificado, quer quanto à necessidade quer quanto ao montante, 
tendo em conta o princípio da capacidade instalada e da boa gestão 
financeira, bem como o custo e vida útil do respetivo bem, no caso 
dos equipamentos.

o Aquisições de bens móveis, equipamentos e software, desde que 
estes se encontrem diretamente relacionados com a execução das 
atividades da operação e sejam instrumentais para o sucesso da 
iniciativa, excluindo a aquisição de veículos de transporte, os quais, 
nos casos em que sejam instrumentais para esse sucesso, deverão 
ser alugados ou considerada a respetiva depreciação como custo 
elegível;

o Os bens, equipamentos e software financiados no âmbito da 
operação, não podem ser objeto de alienação ou alugados a 
terceiros durante todo o seu período de vida útil;

o A entidade beneficiária, durante o período de vida útil, deve 
promover a utilização preferencial desses bens em operações 
financiadas por fundos públicos que venham a ser 
subsequentemente por si titulados, sem qualquer encargo para 
esses projetos.
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• Encargos gerais:
o Despesas necessárias à conceção, realização, desenvolvimento e 

gestão da operação, nomeadamente as despesas correntes de 
funcionamento como o consumo de água, eletricidade, 
comunicações, despesas gerais de manutenção de equipamentos e 
instalações, os materiais consumíveis e bens não duradouros.

o A imputação das despesas comuns deve estar suportada numa 
chave de imputação, construída com base em pressupostos, 
tecnicamente justificados e passíveis de serem evidenciados, 
devendo conter elementos de execução física e temporal, em função 
da dimensão, diversidade e natureza das atividades desenvolvidas.

Natureza dos Incentivos
• Incentivo não reembolsável, através da modalidade de reembolso de 

custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos;
• A taxa máxima de financiamento é de 85%.

Critérios Seleção
• Qualidade do projeto – avalia se o projeto está intrinsecamente bem 

estruturado; avalia a relação custo-benefício; a relação entre o custo por 
indicador de realização com os valores de referência previstos na 
legislação, quando aplicável; a centralidade conferida às pessoas 
(formandos ou outros destinatários); a expressão da mais-valia global do 
projeto para o beneficiário, para a zona ou região, conforme a natureza do 
mesmo;

• Impacto em resultados – avalia empiricamente a credibilidade dos 
resultados propostos; avalia ainda o compromisso entre os indicadores de 
resultado do projeto face aos seus indicadores de realização; pondera o 
contributo dos resultados do projeto para os indicadores de resultados da 
prioridade de investimento em que se inscreve;

• Coerência com a estratégia regional – avalia a relevância do projeto para a 
consecução da estratégia subjacente ao PO, designadamente se tem uma 
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focalização temática nos grandes desafios societais e ambientais que se 
colocam à região;

• Igualdade de oportunidades – pondera a existência de instrumentos que 
assegurem a igualdade entre mulheres e homens, a não discriminação e a 
acessibilidade ponderando o respeito por estes princípios em função da 
natureza das respetivas operações.

Indicadores
• Os resultados a contratualizar com os beneficiários no âmbito das 

tipologias de operações previstas devem considerar o contributo das 
operações para os seguintes indicadores de resultado:

o Projetos de empreendedorismo e inovação social concluídos;
o Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, incluindo 

autoemprego, que permanecem 12 meses após o fim do apoio;
o Postos de trabalho criados;
o Soluções inovadoras desenvolvidas no âmbito de projetos de 

inovação e experimentação social.
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