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QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  PPMMEE’’SS 

      Aviso 06/SI/2019 
 
 
 

        Período de Candidatura e Data Limite para Comunicação da Decisão 
 

Tipologia de Apoio  Data Inicio Data Fim Data Aprovação 
Qualificação  09 Abril 2019 31 Maio 2019 09 Setembro 2019 

 
 

       

Objetivos 
O objetivo desta medida consiste em selecionar projetos que visem 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. 
Neste sentido, são suscetíveis de apoio os projetos de reforço das capacidades de organização e gestão 
das PME, incluindo, o investimento em desenvolvimento das capacidades estratégicas e de gestão 
competitiva, redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização de TIC. 
 

Tipologia de Operações 
Na área de investimento qualificação das PME são apoiados projetos de qualificação das estratégias de 
PME que concorrem para o aumento da sua competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao 
mercado global, nos seguintes domínios imateriais de competitividade: 
 
- Inovação organizacional e gestão - introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização 
do trabalho, reforço das capacidades de gestão, estudos e projetos, redesenho e melhorias de layout, 
ações de benchmarking, diagnóstico e planeamento, excluindo as alterações que se baseiem em 
métodos de organização já utilizados na empresa;  
 
- Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) – desenvolvimento de redes 
modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no mercado. Criação e ou adequação dos 
modelos de negócios com vista à inserção da PME na economia digital que permitam a concretização de 
processos desmaterializados com clientes e fornecedores através da utilização das TIC (utilização de 
ferramentas sofisticadas de marketing pelas empresas – inbound e outbound);  
 
- Criação de marcas e design – conceção e registo de marcas (incluindo a criação de marcas próprias 
ao nível do produto e da empresa), novas coleções e melhoria das capacidades design, excluindo as 
alterações periódicas e outras de natureza cíclica e sazonal;  
 
- Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos – melhoria das capacidades de 
desenvolvimento de produtos, processos e serviços, designadamente pela criação ou reforço das 
capacidades laboratoriais, excluindo testes de qualidade dos produtos, protótipos e provas de conceito;  
 
- Proteção de propriedade industrial – patentes, invenções, modelos de utilidade e desenhos ou 
modelos; 



  

 

 

Rua Alexandre Herculano, nº230|4800-026 Guimarães 

T. 253 560 630 | www.universalis.com.pt |consulting@universalis.com.pt 

 

 
 - Qualidade – certificação, no âmbito do sistema português da qualidade (SPQ) ou de sistemas 
internacionais de certificação, de sistemas de gestão da qualidade, ou de outros sistemas de gestão não 
incluídos nas restantes tipologias e que sejam relevantes para a qualidade dos produtos, serviços, ou 
processos de gestão das empresas, certificação de produtos e serviços com obtenção de marcas, bem 
como a implementação de sistemas de gestão pela qualidade total;  
 
- Transferência de conhecimento - aquisição de serviços de consultoria e assistência técnica, nos 
domínios da transferência de conhecimentos e certificação de sistemas de gestão da investigação, 
desenvolvimento e inovação;  
 
- Distribuição e logística – introdução de sistemas de informação aplicados a novos métodos de 
distribuição e logística;  
 
- Eco-inovação – incorporação nas empresas dos princípios da eco-eficiência e da economia circular, 
com vista a promover uma utilização mais eficiente dos recursos, incentivar a redução e reutilização de 
desperdícios e minimizar a extração e o recurso a matérias-primas. Inclui a certificações de sistemas, 
serviços e produtos na área do ambiente, obtenção do Rótulo Ecológico e sistema de ecogestão e 
auditoria (EMAS); 
 
 

Inovação aplicada ao projeto 
No formulário de candidatura os candidatos devem selecionar os domínios nos quais o seu projeto se 
insere e descrever adequadamente ao nível técnico, económico e financeiro, as atividades de inovação 
aplicadas no projeto, de entre as seguintes: 
 
  Inovação de Marketing – implementação de um novo método de marketing, incluindo as mudanças 

significativas no design do produto ou na sua embalagem ou na sua promoção; 
 
  Inovação Organizacional – aplicação de um novo método organizacional na prática do negócio, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas de uma empresa. 
 

Condições gerais de acesso  
Natureza inovadora dos projetos  

 
Âmbito Territorial 
Aplicação em todas as regiões NUTS II do Continente (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve). 
 

Âmbito Sectorial 
São enquadráveis os projetos inseridos em atividades económicas, com especial incidência para 
aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou 
contribuam para a cadeia de valor dos mesmos. 
O conceito de bens e serviços transacionáveis inclui os bens e serviços produzidos em setores expostos 
à concorrência internacional e que podem ser objeto de troca internacional demonstrado através de: 
 Vendas ao exterior (exportações); 
 Vendas indiretas ao exterior, de bens a clientes no mercado nacional quando estas venham a ser 

incorporados em outros bens objeto de venda ao exterior; 
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 Prestação de serviços a não residentes, devendo este volume de negócios encontrar-se relevado 
enquanto tal na contabilidade da empresa; 
 Substituição de importações, aumento da produção para consumo interno de bens ou serviços com 

saldo negativo na balança comercial (evidenciado no último ano de dados estatísticos disponível). 
 
Não são enquadráveis: os serviços de interesse económico geral (as atividades de serviço comercial 
que preenchem missões de interesse geral, estando, por conseguinte sujeitas a obrigações específicas 
de serviço público); 
- ou os projetos de investimento incluídos no âmbito dos contratos de concessão com o estado 
(Administração Central ou Local) e para o exercício dessa atividade concessionada. 
- estão ainda excluídos deste concurso os projetos que incidam nas seguintes atividades: 

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

- e os projetos pertencentes a setores sujeitos a restrições europeias específicas em matéria de auxílio 
estatais devem respeitar os enquadramentos europeus, não sendo considerados: 

a) No setor da pesca e da aquicultura; 
b) No setor da produção agrícola primária; 
c) Nos setores siderúrgico, do carvão, da construção naval, das fibras sintéticas, dos transportes e 

das infraestruturas conexas e da produção, distribuição e infraestruturas energéticas; 
d) No setor de transformação e comercialização de produtos agrícolas e produtos florestais, quando 

se trate de projetos de investimento empresarial: 
i) Desenvolvidos em explorações agrícolas (quando a matéria prima provem 
maioritariamente da própria exploração),ou 
ii) Desenvolvidos por Organizações de Produtores, ou 
iii) Com investimento total igual ou inferior a 4 M €. 

 

Condições de Elegibilidade 
 

Do Promotor: 
- Encontrar-se legalmente constituído; 
- Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade; 
- Possuir a situação regularizada face à administração fiscal, à segurança social e às entidades 
pagadoras do incentivo; 
- Possuir ou assegurar os recursos humanos e físicos necessários ao desenvolvimento do projeto; 
- Dispor de contabilidade organizada; 
- Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada em pré projeto (Autonomia Financeira 
superior a 15%).  No caso de empresa com atividade inferior 1 ano = capitais pp ≥ 20% despesas 
elegíveis. (cálculos baseados no balanço referente ao ano pré-projecto ou balanço intercalar posterior, certificado por ROC, reportado até 

data de candidatura).  
 

Do Projeto: 
- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos; 
- Ter uma duração máxima de execução de 24 meses,  
- Iniciar a execução no prazo máximo de seis meses, após a comunicação da decisão de financiamento; 
- Ser sustentada por uma análise estratégica da empresa;  
- Investimento mínimo elegível de 25.000,00€; 
- Incentivo máximo elegível de 500.000,00€; 
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Despesas Elegíveis  
Consideram-se elegíveis as seguintes despesas desde que diretamente relacionadas com o 
desenvolvimento do projeto: 

a) Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais: 
- Equipamentos na medida em que forem utilizados no projeto; 
- Software relacionado com o desenvolvimento do projeto; 

b) Custo com a contratação de um máximo de dois novos quadros técnicos por projeto, com nível 
de qualificação igual ou superior a 6; 

c) Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas, na 
validação da despesa dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros por projeto; 

d) Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias; 
e) Custos com a entidade certificadora; 
f) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, 

subscrição inicial de aplicações em regimes de “software as a service”, criação e publicação 
inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou 
motores de busca;  

  
Despesas Não Elegíveis 
- Custos normais de funcionamento e investimentos de manutenção e substituição, bem como os custos 
relacionados com atividades de tipo periódico ou contínuo como, publicidade corrente, despesas de 
consultoria fiscal de rotina e serviços jurídicos e administrativos; 
- Custos referentes a investimentos diretos no estrangeiro; 
- Custos referentes a atividades relacionadas com a exportação, nomeadamente os diretamente 
associados às quantidades exportadas, à criação ou funcionamento de redes de distribuição no exterior 
ou a outros custos correntes ligados à atividade de exportação; 
- Trabalhos da empresa para ela própria; 
- Pagamentos em numerário, à exceção de um quantitativo unitário inferior a 250 euros; 
- Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o 
montante a pagar é expresso em percentagem do montante cofinanciado ou das despesas elegíveis do 
projeto; 
- Compra de imóveis, incluindo terrenos; 
- Trespasse e direitos de utilização de espaços; 
- Aquisição de bens em estado de uso; 
- Aquisição de veículos automóveis, aeronaves e outro material de transporte ou aeronáutico, à exceção 
das despesas previstas no setor do turismo; 
- Juros durante o período de realização do investimento; 
- Custos na área produtiva ou operacional; 
- Fundo de maneio. 
 

Incentivo 
Incentivo não reembolsável. 
 

Taxas de Apoio  
O incentivo a conceder, é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa máxima de 
45%. 
 

Redução  
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Despesas elegíveis realizadas até ao final do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre do prazo de 
prorrogação autorizado são reduzidas, respetivamente em 5%, 10%, 15% e 20% do seu valor. 
 

Resultados a alcançar 
- Indicador de Realização: Nº de Domínios imateriais de competitividade cobertos pelo projeto; 
- Indicador de Resultado: Nº de novas atividades inovadoras (Marketing e Organizacionais). 
 
 
 

Esta informação não dispensa a consulta da legislação. 

http://prime.sysvalue.com/PresentationLayer/prime_legislacao_00.aspx?activeitem=5&activesubitem=0&idioma=1&accaoid=18&legislacaocatid=1

