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Específico 

Objetivo Específico/ Âmbito do Aviso 
Data de 
início 

 
Data de 

encerramen
to 

 
Link: 

         PO Lisboa RE CI 

SI - Sistema de Incentivos 
AVISO Nº 16/SI/2018- INOVAÇÃO PRODUTIVA 

O objetivo deste aviso é a capacidade de promover e aprofundar a integração 
do Espaço Europeu de Investigação, no que diz respeito à sua componente 
de inovação, que assenta na capacidade tecnológica das empresas, que é 
incrementalmente baseada numa dinâmica de desenvolvimento científico-
tecnológico, cujo estado da arte evolui a um ritmo muito rápido e baseado 
em inovação aberta e colaborativa sem fronteiras. 
  

30.07.2018 30.12.2020 

https://www.co
mpete2020.gov.
pt/Avisos/detalh
e/AAC_16-SI-
2018 

 
 
 
 

PO Lisboa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RE CI 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI - Sistema de Incentivos 
Aviso N.º 11/SI/2015 - INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D - 

PROJETOS INDIVIDUAIS 

O presente Aviso de Candidatura contempla os seguintes objetivos 
específicos: 

 Aumentar a produção científica de qualidade reconhecida 
internacionalmente, orientada para a especialização inteligente e 
visando estimular uma economia de base tecnológica e de alto 
valor acrescentado, privilegiando a excelência, a cooperação e a 
internacionalização; 

 Aumentar o investimento empresarial em I&I, reforçando a ligação 
entre as empresas e as restantes entidades do Sistema Nacional de 
I&I e promovendo o aumento das atividades económicas intensivas 
em conhecimento e a criação de valor baseada na inovação, 
nomeadamente através do apoio a projetos de suporte à 
internacionalização da I&D empresarial; 

 A internacionalização da I&D visa aumentar a capacidade 
concorrencial das empresas e das restantes entidades do Sistema 
de I&I, estimulando a participação em programas europeus de 
investigação e inovação, em particular o Horizonte 2020. 

28.04.2015 
 
 
 

 
 

 
31.12.2020 

 
 

 
 
 
 

 

https://lisboa.po
rtugal2020.pt/n
p4/96.html 

 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2018
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/96.html
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/96.html
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/96.html
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PO Lisboa 

 
 

RE CI 

SI - Sistema de Incentivos 
 

AVISO N.º 20/SI/2018 -QUALIFICAÇÃO DAS PME- 
VALE ECONOMIA CIRCULAR 

As ações propostas visam apoiar a economia circular em cada etapa da 
cadeia de valor – do fabrico ao consumo, à reparação, à reutilização, à gestão 
de resíduos e à reincorporação de matérias-primas secundárias na 
economia.O presente aviso de abertura de concurso pretende, assim, 
disponibilizar às empresas portuguesas, através do Vale Economia Circular, a 
elaboração de um diagnóstico que conduza à definição de um plano de ação 
conducente à implementação de modelos de gestão e de crescimento 
alinhados com estratégias e compromissos nacionais e internacionais 
assumidos por Portugal, com particular relevância para uma economia 
circular. 

31 .07.2018 31.12.2019 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/Avisos/detalh

e/AAC_20-SI-

2018 

 

 
 

PO Lisboa 

 
 

RE CI 

SI - Sistema de Incentivos 
 

Aviso n.º 17/SI/2018 - SI EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E 
CRIATIVO - REGISTO DE PEDIDO DE AUXÍLIO 

O presente Aviso permite às empresas darem início aos respetivos projetos 
de investimento empresarial de inovação, em períodos em que não estejam 
disponíveis concursos, foi adaptado o n.º 8 do artigo 26.º do RECI, para criar 
um mecanismo de recepção de pedidos de 
auxílio. 

 

30.06.2018 31.12.2020 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/Avisos/detalh

e/AAC_17-SI-

2018 

PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos 
 

AVISO 05/SI/2019- PROJETOS DEMONSTRADORES INDIVIDUAIS 
SELOS DE EXCELÊNCIA (FASE 2 DO SME INSTRUMENT) 

Este aviso apoia projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de 
linhas-piloto que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, 
visem evidenciar, perante um público especializado e em situação real, as 
vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se 
encontrem suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para 
utilização comercial. 

30.09.2019 31.01.2020 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/Avisos 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_20-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_20-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_20-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_20-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_20-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2018
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
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PO Lisboa 

 
RE CI 

SI - Sistema de Incentivos 
 

AVISO 03/SI/2019 - PROTEÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROJETOS INDIVIDUAIS 

Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o 
sector empresarial, promovendo uma maior eficácia do sistema de I&I na 
disseminação dos seus resultados por via da propriedade intelectual. 

06.02.2019 31.12.2019 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/Avisos 

 

PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos 

 
Aviso AAC 02/SI/2019- INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO- INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D – PROJETOS 
INDIVIDUAIS 

Aviso que está interligado com o Programa INTERFACE, que pretende 
alavancar a tecnologia e a inovação, bem como a criação de valor no tecido 
empresarial, através do reforço de financiamento, de Página 4 de 37 recursos 
humanos e desenvolvimento de novas áreas de competência. O Programa 
estabelece e promove, assim, a ligação entre instituições de ensino superior 
e empresas, visando a valorização e transferência de tecnologia, para que se 
possa responder aos desafios proporcionados pelo acesso ao conhecimento, 
flexibilidade e globalização dos mercados. 

01.10.2019 31.12.2019 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/Avisos 

 

PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos 

 
Aviso N.º 17/SI/2019 - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO (SI I&DT) I&D EMPRESARIAL PROJETOS EM 

COPROMOÇÃO 

Aviso que visa promover e aprofundar a integração do Espaço Europeu de 
Investigação no que diz respeito à sua componente de inovação, que assenta 
na capacidade tecnológica das empresas, que é incrementalmente baseada 
numa dinâmica de desenvolvimento científico-tecnológico, cujo estado da 
arte evolui a um ritmo muito rápido e baseado em inovação aberta e 
colaborativa sem fronteiras. 
 
 

15.07.2019 15.11.2019 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/Avisos 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
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PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos  
AVISO 16/SI/2019 -PROJETOS DE I&D INDUSTRIAL À ESCALA 

EUROPEIA 
Os projetos a candidatar ao presente Aviso podem ser realizados na 
modalidade de projetos individuais ou em copromoção. Os referidos projetos 
em copromoção são liderados por empresas e realizados em parceria entre 
empresas ou entre estas e entidades não empresariais do Sistema de I&I, 
compreendendo atividades de investigação industrial e/ou de 
desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, 
processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em 
produtos, processos ou sistemas existentes. No presente aviso será 
considerado o consórcio do projeto europeu, sendo apenas elegíveis as 
despesas referentes aos copromotores nacionais. 

 

30.08.2019 13.11.2019 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/Avisos 

PO Lisboa RE CI  
SI - Sistema de Incentivos  

AVISO Nº 28/SI/2018- INICIATIVA CLUBES DE FORNECEDORES 
SELEÇÃO DE REDES PARA A CONSOLIDAÇÃO DE CLUBES DE 

FORNECEDORES - 
A iniciativa “CLUBES DE FORNECEDORES” visa a promoção da integração e 
participação de empresas portuguesas, sobretudo as PME, em clubes de 
fornecedores internacionais, através da cooperação entre empresas com 
papel relevante nas mesmas que lhes assegurem melhores condições de 
acesso a mercados, tecnologias e competências. 

31.08.2019 31.12.2019 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/2018083

1_AAC%2028_2

018_CLUBE%20

DE%20FORNECE

DORES.pdf 

POCI POCI 

SI - Sistema de Incentivos 
AVISO Nº 01/SIAC/2019 SISTEMA DE APOIO A AÇÕES 

COLETIVAS INTERNACIONALIZAÇÃO 
Estas linhas de ação visam aumentar, por um lado, a atratividade para o país 
de conhecimento e investimento qualificado e, por outro, responder a 
segmentos mais qualificados da procura nos mercados internacionais. 

12.06.2019 31.01.2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/AAC_01S

IAC2019-

Internacionaliza

%C3%A7%C3%A

3o%20(1).pdf 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180831_AAC%2028_2018_CLUBE%20DE%20FORNECEDORES.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180831_AAC%2028_2018_CLUBE%20DE%20FORNECEDORES.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180831_AAC%2028_2018_CLUBE%20DE%20FORNECEDORES.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180831_AAC%2028_2018_CLUBE%20DE%20FORNECEDORES.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180831_AAC%2028_2018_CLUBE%20DE%20FORNECEDORES.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180831_AAC%2028_2018_CLUBE%20DE%20FORNECEDORES.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180831_AAC%2028_2018_CLUBE%20DE%20FORNECEDORES.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/AAC_01SIAC2019-InternacionalizaÃ§Ã£o%20(1).pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/AAC_01SIAC2019-InternacionalizaÃ§Ã£o%20(1).pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/AAC_01SIAC2019-InternacionalizaÃ§Ã£o%20(1).pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/AAC_01SIAC2019-InternacionalizaÃ§Ã£o%20(1).pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/AAC_01SIAC2019-InternacionalizaÃ§Ã£o%20(1).pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/AAC_01SIAC2019-InternacionalizaÃ§Ã£o%20(1).pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/AAC_01SIAC2019-InternacionalizaÃ§Ã£o%20(1).pdf
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PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos 
 

AVISO N.º 23/SI/2018 “EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E 
CRIATIVO” VALE INCUBAÇÃO 

 
O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios a projetos 
simplificados de empresas com menos de 1 ano na área do 
empreendedorismo através da contratação de serviços de incubação 
prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas 

31.07.2019 31.12.2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/2018080

7_AvisoVale_Inc

ubacao2018.pdf 

PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos  
AVISO N.º 24/SI/2018 SISTEMA DE INCENTIVOS À 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI 
I&DT) “VALE OPORTUNIDADES DE INVESTIGAÇÃO” 

O presente aviso de abertura de concurso pretende, disponibilizar às 
empresas portuguesas, através dos Vales Oportunidades de Investigação, a 
possibilidade de promoverem a avaliação e identificação de problemas 
técnicos que importa resolver, de forma a permitir reforçar a 
competitividade da empresa ao nível da melhoria de produtos e de 
processos. 

31.07.2018 31.12.2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/2018081

3_Aviso_24_201

8_ValeOportuni

dadesInvestiga%

C3%A7%C3%A3

o.pdf 

PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos  
AVISO N.º 26/SI/2016 SISTEMA DE INCENTIVOS À 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT) 

Para estimular o investimento empresarial I&I, a Prioridade de Investimento 
(PI) 1.2. prevê o apoio a projetos através do Regime Contratual de 
Investimento (RCI), de empresas em co-promoção com outras empresas ou 
restantes entidades do Sistema de I&I, alinhados com os domínios 
prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização 
Inteligente (RIS3), que, designadamente através da realização de atividades 
de investigação industrial e desenvolvimento experimental, visem o reforço 
da sua competitividade e inserção internacional. 
 
 
 

09.12.2019 31.12.2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/2018070

2_Rep_AAC_26_

2016_CoPromoc

ao_RCI.pdf 

file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180807_AvisoVale_Incubacao2018.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180807_AvisoVale_Incubacao2018.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180807_AvisoVale_Incubacao2018.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180807_AvisoVale_Incubacao2018.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180807_AvisoVale_Incubacao2018.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180813_Aviso_24_2018_ValeOportunidadesInvestigaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180702_Rep_AAC_26_2016_CoPromocao_RCI.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180702_Rep_AAC_26_2016_CoPromocao_RCI.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180702_Rep_AAC_26_2016_CoPromocao_RCI.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180702_Rep_AAC_26_2016_CoPromocao_RCI.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180702_Rep_AAC_26_2016_CoPromocao_RCI.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20180702_Rep_AAC_26_2016_CoPromocao_RCI.pdf
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PO Lisboa 

 
 

RE CI 

SI - Sistema de Incentivos  
 AVISO N.º 21/SI/2018 “QUALIFICAÇÃO DAS PME” “VALE 

COMÉRCIO” 
O presente aviso de abertura de concurso pretende, assim, disponibilizar às 
empresas portuguesas, através do Vale Comércio, a elaboração de um 
diagnóstico que produza um conjunto de recomendações que permitam às 
empresas a definição de um plano de ação conducente ao reforço da 
capacitação empresarial das micro, pequenas e médias empresas destes 
setores, por via do incentivo à procura de serviços que potenciem a 
sustentabilidade dos negócios, bem como o conhecimento de mercados e a 
interface com agentes económicos relevantes nos mercados externos, com 
vista à melhoria da competitividade da empresa, (Prioridade de Investimento 
(PI) 3.3 mencionada na alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º do RECI). 

31.07.2018 31.12.2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/Aviso_21

_SI2018_Vale_C

om%C3%A9rcio_

VPublica%C3%A

7%C3%A3o.pdf 

 
PO Lisboa 

 
RE CI 

SI - Sistema de Incentivos  
AVISO N.º 29/SI/2018 “QUALIFICAÇÃO DAS PME” “VALE 

INDÚSTRIA 4.0” 
O presente aviso de abertura de concurso pretende, assim, disponibilizar às 
empresas portuguesas, através do Vale Indústria 4.0, a elaboração de um 
diagnóstico (sendo este uma componente obrigatória, sem a qual não serão 
admitidas as candidaturas) que produza um conjunto de recomendações que 
permitam às empresas a definição de um plano de ação conducente à 
digitalização dos processos, da interconectividade dos produtos e processos 
do ajustamento do modelo organizacional, de forma a anularem a barreira 
geográfica, utilizando as novas tecnologias. Esta iniciativa encontra-se 
alinhada com a estratégia definida na área da Indústria 4.0 do Programa 
Nacional de Reformas. 

04.10.2018 31.12.2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/2018100

4_Aviso_29_SI2

018_Vale_Indust

ria.pdf 

PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos  
AVISO Nº 6/SI/2017 “INOVAÇÃO PRODUTIVA”  

O objetivo específico do presente Aviso consiste em conceder apoios 
financeiros a projetos que contribuam para o aumento do investimento 
produtivo em atividades inovadoras, promovendo o incremento da produção 
transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do 
tecido económico. 

07.04.2017 31.12.2020 

https://www.co

mpete2020.gov.

pt/admin/image

s/20190328_AA

C_06_SI_2017_R

ep.pdf 

file:///C:/Users/s20130292/Downloads/Aviso_21_SI2018_Vale_ComÃ©rcio_VPublicaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/Aviso_21_SI2018_Vale_ComÃ©rcio_VPublicaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/Aviso_21_SI2018_Vale_ComÃ©rcio_VPublicaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/Aviso_21_SI2018_Vale_ComÃ©rcio_VPublicaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/Aviso_21_SI2018_Vale_ComÃ©rcio_VPublicaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/Aviso_21_SI2018_Vale_ComÃ©rcio_VPublicaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/Aviso_21_SI2018_Vale_ComÃ©rcio_VPublicaÃ§Ã£o.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20181004_Aviso_29_SI2018_Vale_Industria.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20181004_Aviso_29_SI2018_Vale_Industria.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20181004_Aviso_29_SI2018_Vale_Industria.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20181004_Aviso_29_SI2018_Vale_Industria.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20181004_Aviso_29_SI2018_Vale_Industria.pdf
file:///C:/Users/s20130292/Downloads/20181004_Aviso_29_SI2018_Vale_Industria.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20190328_AAC_06_SI_2017_Rep.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20190328_AAC_06_SI_2017_Rep.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20190328_AAC_06_SI_2017_Rep.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20190328_AAC_06_SI_2017_Rep.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20190328_AAC_06_SI_2017_Rep.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20190328_AAC_06_SI_2017_Rep.pdf
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PO Lisboa RE CI SI - Sistema de Incentivos  
AVISO N.º 25/SI/2016 SISTEMA DE INCENTIVOS À 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI 
I&DT) REGIME CONTRATUAL DE INVESTIMENTO (RCI) 

PROJETOS DE INTERESSE ESPECIAL E DE INTERESSE 
ESTRATÉGICO DE I&D 

 

O presente aviso tem como objetivo específico 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, 
através do desenvolvimento de novos produtos e serviços, em especial em 
atividades de maior intensidade tecnológica e de conhecimento. 
 

09.12.2016 31.12.2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/2018070

2_Rep_AAC_25_

2016_Individual

_RCI.pdf 

PO Lisboa MAR20 MAR20 - Programa para o Fundo Europeu Marítimo e das Pescas 
Apoio ao Arranque de Atividade para Jovens Pescadores 

 
O Programa Operacional Mar 2020 foi aprovado formalmente pela Comissão 
Europeia através da Decisão de Execução C (2015) 8642, de 30 de novembro 
de 2015, que contempla uma visão estratégica para promover uma pesca 
ambientalmente sustentável, eficiente, inovadora, competitiva e baseada no 
conhecimento, enquadrada na prioridade da União Europeia 

01-04-2017 31-12-2020 

file:///C:/Users/

s20130292/Dow

nloads/Portaria_

60-

2016%20(1).pdf 

 

 

 
 

Fundo 
Ambiental 

Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas 

Emissões (2019) 

Linha de financiamento que visa dar continuidade à implementação de 
medidas de aceleração da apropriação de energias de tração alternativas e 
ambientalmente mais favoráveis, como a tração 100 % elétrica, dado o seu 
claro contributo para a melhoria da qualidade do ar, redução de ruído e 
descarbonização. 
 
 
 

05.03.2019 30-11-2019 

https://www.fundo

ambiental.pt/avisos-

2019/incentivo-

pela-introducao-no-

consumo-de-

veiculos-de-baixas-

emissoes-2019.aspx 
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Fundo 

Ambiental 

Programa Sê-lo Verde 2019 

O «Programa Sê-lo Verde 2019» tem em vista incentivar a adoção de boas-
práticas ambientais, inovadoras e com impacte ambiental, social e 
económico nos grandes eventos, através do financiamento de medidas 
verdes a adotar nesses eventos, tendo como principais objetivos: 
Incentivar a adoção de critérios ambientais que contribuam para uma 
redução de impactes e promovam o uso eficiente de recursos materiais e 
energéticos; 
Incentivar a adoção de abordagens inovadoras, como sejam, novas 
tecnologias, integração de renováveis, fomento à economia colaborativa, 
conceção ecológica; 
Contribuir para a educação e sensibilização ambiental dos grupos de 
interesse envolvidos – promotores, marcas, municípios, espectadores e 
comércio local adjacente. 

01-05-2019 30-09-2019 

https://www.fun

doambiental.pt/

avisos-

2019/programa-

se-lo-verde-

2019.aspx 

 

 

 
 

IAPMEI 

TECH VISA – Certificação de Empresas 

Desde o início do ano, o IAPMEI já certificou 80 empresas no âmbito do 
Tech Visa, um programa que tem como objetivo atrair recursos humanos 
altamente qualificados para o país, podendo ser utilizado por empresas de 
todos os setores de atividade.  
A certificação Tech Visa permite simplificar os procedimentos de obtenção 
de visto e autorização de residência, facilitando o recrutamento de talento 
em áreas relevantes para a competitividade, por todas as empresas de 
todos os setores internacionalizáveis. 

02/01/2019 31/12/2019 

https://www.iap

mei.pt/NOTICIAS

/IAPMEI-

certifica-81-

empresas-para-

o-Tech-Visa.aspx 

 

 

 

 
IAPMEI 

Estratégia Nacional 
para o 

Empreendedorismo 
Startup Portugal 

StartUP Voucher 2018 

O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia 
Nacional para o Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de 
projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por 
jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos 
de apoio disponibilizados ao longo de um período de até 12 meses de 
preparação do projeto empresarial.  Esta medida destina-se a projetos que 

Durante um período 
máximo de 12 meses, por 
parte de jovens entre os 
18 e os 35 anos. 
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beneficiem as regiões NUT II - Norte, Centro e Alentejo ou NUT II - Lisboa, 
admitindo-se a realização de ações fora das mesmas desde que beneficiem a 
economia daquelas regiões.  
Tipologias de apoio do StartUP Voucher: 
  

 Bolsa - valor mensal atribuído por promotor para o desenvolvimento 
do projeto empresarial; 

 Mentoria - acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação 
aos promotores; 

 Acompanhamento do projeto - por parte de entidade acreditada; 
 Prémio de avaliação intermédia - atribuição de prémios aos projetos 

que obtenham avaliação intercalar positiva em função do 
cumprimento dos objetivos de cada fase; 

 Prémio de concretização - atribuição de um prémio à concretização 
do projeto empresarial através da criação de empresa com a 
constituição de sociedade comercial. 

endedorismo-

(1)/teste.aspx 

Turismo de Portugal 
 

 
Tourism Explorers 2019 

 
Candidaturas aos programas de ideação e de aceleração Tourism Explorers 
promovidos pela Fábrica de Startups. O programa de ideação decorre nos 
dias 11, 12 e 13 de setembro e o programa de aceleração entre 24 de 
setembro e 24 de outubro de 2019. 
 
O Tourism Explorers, ideação e aceleração, tem um âmbito nacional e é 
apoiado pelo Turismo de Portugal, no contexto do programa FIT – Fostering 
Innovation in Tourism, que tem como objetivo dinamizar novos projetos 
disruptivos de base turística e estimular o ecossistema empreendedor. 
 

 

01-07-2019 30-08-2019 

 
https://www.to
urismexplorer

s.pt/ 
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Turismo de Portugal 
 

 
FabTurᵌ - Rumo ao Turismo 4.0  

 

Promovido pela Novotecna, conta com o apoio do Turismo de Portugal, no 
âmbito do programa FIT – Fostering Innovation in Tourism, que tem como 
objetivo dinamizar novos projetos disruptivos de base turística e estimular 
o ecossistema empreendedor. 
 
Podem inscrever-se startups criadas há menos de 2 anos ou equipas 
empreendedoras (seed), com projetos inovadores que respondam às 
necessidades de valorizar e complementar o portfolio turístico português, 
alinhados com as prioridades do Programa FIT 2019, designadamente 
mobilidade e consumo sustentável, de empresas e turistas, experiência 
seamless ao longo do ciclo de viagem do turista, segmentação e 
personalização das estratégias digitais das empresas e dos destinos 
otimização das operações de negócio das empresas ao nível da gestão e 
comercialização, e valorização dos ativos estratégicos definidos na Estratégia 
Turismo 2027 
 

07-07-2019 19-09-2019 

https://busine
ss.turismodep
ortugal.pt/pt/C
onhecer/Inova
cao/candidatu

ras-
iniciativas/Pa
ginas/fabtur-
3-rumo-ao-
turismo-4-

0.aspx 
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