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INCENTIVOS E
APOIOS FINANCEIROS
Projetos de I&D - Co-promoção
BENEFICIÁRIOS

Empresas que realizem projetos de I&D em consórcio que
incluam atividades de investigação industrial e
desenvolvimento experimental no reforço do seu
desempenho em inovação, da sua competitividade e da
sua inserção internacional.

TIPOLOGIA

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D
Empresas”, na modalidade de candidatura em
copromoção, realizados em colaboração de acordo com o
disposto na alínea b) do n.º 1 do Artigo 63.º do RECI,
devendo os projetos ser liderados por uma empresa,
envolvendo a colaboração efetiva entre entidades do
sistema de I&I no desenvolvimento de atividades de I&D,
nomeadamente a colaboração entre empresas ou entre
estas e entidades não empresariais do sistema de I&I, ou
promovidos por instituições sem finalidades lucrativas com
atividades de I&D participadas por empresas e instituições
científicas e tecnológicas no capital associativo.

ÁREA
GEOGRÁFICA

Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve.

OBJETIVOS

Atendendo à forte assimetria registada entre os Territórios
do Interior e as outras Regiões no que ao investimento em
I&D e à cooperação interempresarial e as ENESII dizem
respeito, a retoma e o reforço do investimento público e
privado em I&D e na inovação assumem-se, assim, como
prioridades críticas na estratégia de crescimento do
produto potencial da economia portuguesa, justificando
um novo impulso das políticas públicas associadas que, no
caso do presente Aviso, estão especificamente orientadas
para uma estratégia de valorização do interior, suportada
nas seguintes medidas inscritas no Programa de
Valorização do Interior:

NOTA: O Consórcio deve ser liderado por uma entidade sediada nos
territórios de baixa densidade, podendo integrar promotores com diferentes localizações, devendo o projeto assegurar que pelo menos 50% do
investimento será realizado nos territórios do interior.

+CO3SO Conhecimento - promover a cocriação de
conhecimento, inovação e valor na economia local, através
do aumento do valor das atividades desenvolvidas pelas
empresas, que exigirão emprego mais qualificado,
tornando-se, por essa via mais competitivas.
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+CO3SO Digital – transição digital, enquadrando-se na
lógica da intervenção pública orientada para estimular o
desenvolvimento científico e tecnológico que promova a
modernização das atividades empresariais, através da
implementação de tecnologias digitais emergentes
(inteligência artificial, internet das coisas e bases de dados
de grande dimensão, sistemas robóticos ou sensorização
remota).

OBJETIVOS

TAXA DE
INCENTIVO

Pequena: 65-70%
Média: 55-60%
Grande: 45-50%
Lisboa limitada a 50%

NATUREZA
DO INCENTIVO

Não reembolsável até 1 M€
> 1 M€: 75% Incentivo não reembolsável; 25% Incentivo
reembolsável

DESPESAS
ELEGÍVEIS

• Matérias-primas, materiais consumíveis;
• Aquisição de Serviços, Software e Equipamento;
• Implementação e certificação SGIDI;
• Despesas com a intervenção de auditor técnico-científico
e pessoal técnico;
• Despesas com a intervenção de TOC/ROC;
NOTA: A empresa líder, ou o conjunto das entidades empresariais, deve(m)
assegurar pelo menos 20,00% do investimento elegível.

Fase I - de 06/03/2020 a 15/05/2020 (19h)

PERÍODO DE
CANDIDATURAS

Fase II - de 15/05/2020 a 15/07/2020 (19h)
Fase III - de 15/07/2020 a 15/09/2020 (19h)

Conceção
do Projeto

Identificação
de Parceiros

Submissão da
Candidatura

A YUNIT ACOMPANHA-O DURANTE TODO O PROCESSO
Para mais informações contacte o seu consultor Yunit
ou envie as suas questões para o  geral.consulting@yunit.pt


www.yunitconsulting.pt



Lisboa - 21 330 72 02



Porto - 22 320 54 41

Implementação e
Acompanhamento

