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OPORTUNIDADES I&D  

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

Projetos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria em atividades de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico, de serviços de transferência de tecnologia, bem como, da assistência técnica para a 
implementação de recomendações de curto prazo. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Aquisição de serviços de consultoria nas seguintes componentes: 

a) Diagnósticos de oportunidades (componente obrigatória) - onde são suscetíveis de apoio os serviços 
relacionados com: 

I. Identificação de problemas técnicos ao nível de produtos e processos, cuja resolução envolva a contratação 
de serviços de I&D ou de transferência de tecnologia incluindo a demonstração não disseminada no setor; 

II. Avaliação de oportunidades de I&D e identificação de uma estratégia de I&D e respetivo plano de ação. 
 

b) Assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo, identificadas no âmbito do 
diagnóstico efetuado - onde são suscetíveis de apoio serviços relacionados com as ações previstas, mas que 
não ultrapassem o Nível de Maturidade Tecnológica (TRL) 7 - "Demonstração do protótipo do sistema em 
ambiente operacional", isto é, não sendo aceites tecnologias já demonstradas ou disseminadas no setor de 
aplicação (TRL8 e 9). 

 
 

ÂMBITO SETORIAL 

Todas as atividades económicas com especial incidência para as que visam a produção de bens e serviços 
transacionáveis e internacionalizáveis ou que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos.  
Excetuam-se os sectores: Financeiras e Seguros, Defesa, Lotarias e outros jogos de aposta. 
 



AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

  
 

Data limite para adjudicações 4 semanas antes do fecho de cada fase.  
Os processos adjudicados à posteriori, poderão ficar para a fase seguinte. 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS 

• Inserir-se nos domínios prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização 
Inteligente nacional ou regional (RIS3), em função do Programa Operacional que financia o projeto; 

• Identificar de forma clara, objetiva e prática, o problema a solucionar e demonstrar que os serviços a 
adquirir no domínio de intervenção selecionado vão contribuir para a sua resolução efetiva; 

• Demonstrar a natureza incremental e não recorrente da atividade contratada; 
• Efetuar consulta a pelo menos duas entidades acreditadas para este domínio de intervenção, devendo a 

seleção da entidade encontrar-se concluída até à data da assinatura do Termo de Aceitação; 
• Ter data de candidatura anterior à data de início da contratação com o prestador do serviço; 
• Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento; 
• Não corresponder a projetos em curso na entidade acreditada; 
• Duração máxima de 12 meses. 

 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS 

• Ser PME 
• Corresponder a uma empresa com pelo menos 3 postos de trabalho existentes à data da candidatura; 
• Cumprir as condições legais: 

i. Não ser uma empresa em dificuldade ou sujeita a uma injunção de recuperação; 
ii. Ausência de dívidas à Segurança Social, Finanças, Entidades pagadoras incentivos; 
iii. Não ter salários em atraso; 

• Não ter projetos aprovados ou em fase de decisão na área de intervenção do I&D. 

 
 

NATUREZA DOS INCENTIVOS 

Incentivo Não Reembolsável, até ao montante máximo de 15k€: 

• 5k€ para a componente de diagnóstico de oportunidades; 
• 10k€ para a componente de assistência técnica para implementação das recomendações a curto prazo. 

 

         Taxa de incentivo base = 75%     Região de Lisboa = 40% 

 

 

INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS 

Aquisição de serviços de Consultoria que visem:  

• O diagnóstico de oportunidades, através da identificação de problemas técnicos ao nível de produtos e 
processos, cuja resolução envolva I&D ou de transferência de tecnologia; 

• Avaliação de oportunidades de I&D e identificação de uma estratégia de I&D e respetivo plano de ação; 
• Assistência técnica para implementação do plano de ação, desde que as ações previstas envolvam a 

realização de atividades de I&D;  
• Serviços de transferência de tecnologia. 

 

 

 

Com base nas intenções de investimento e crescimento dos clientes, a Yunit ajuda a identificar o eventual enquadramento em 

sistemas de incentivos existentes a nível nacional, especialmente no Portugal 2020. 

Para receber informação detalhada sobre estes novos avisos ou para a análise 

do enquadramento do seu projeto, contacte-nos através do número 21 330 72 02 

ou do email contacto@yunit.pt. 

mailto:contacto@yunit.pt

