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 Introdução 

 

 

 setor das Frutas e Legumes é um setor-chave na agricultura da União Europeia, com um 

peso de cerca de 18% da sua produção agrícola, representando, as frutas e as hortícolas, 

quase partes iguais dentro do conjunto (Parlamento Europeu, 2011). A produção destes 

produtos está muito concentrada geograficamente, sendo os dois principais países produtores, a Itália e a 

Espanha, reunindo 40% da produção de hortícolas e mais de 50% da produção de fruta. 

Em Portugal, o setor das frutas, legumes e flores é um dos mais importantes setores da agricultura 

portuguesa, representando cerca de 40% da produção agrícola nacional, 30% da empregabilidade agrícola e 

um volume de negócios de aproximadamente 2500 mil milhões de euros. As exportações atingiram em 

2012 um valor na ordem dos 920 milhões de euros.  

O peso do setor hortofrutícola na agricultura portuguesa revela que este poderá dar um forte contributo 

para melhorar a situação deficitária da economia portuguesa. Portugal tem um conjunto de recursos e 

vantagens que lhe permitem desenvolver a fileira das frutas e legumes e conquistar, com sustentabilidade, 

posições mais competitivas nos mercados, afirmando os seus atributos de qualidade intrínseca. 

No entanto, ao nível internacional existe ainda uma falta de reconhecimento das competências 

tecnológicas das empresas portuguesas do setor hortofrutícola. Isto traduz-se numa fraca atividade junto 

de parceiros internacionais em projetos de investigação e Inovação promovidos internacionalmente, o que 

cria, por sua vez, uma barreira para conquistar essa notoriedade e prestígio para competir com as suas 

congéneres internacionais. Consequentemente, as empresas portuguesas do setor hortofrutícola 

apresentam baixos níveis de participação em projetos de investigação e desenvolvimento internacionais, 

fundamentais para se apresentarem ao mercado como empresas inovadoras e competitivas nos mercados 

internacionais.  

Assim, para continuar a afirmar o setor hortofrutícola em Portugal é fundamental criar soluções integradas, 

em conjunto com parceiros, que permitam incorporar tecnologia e novas ferramentas focadas na 

sustentabilidade ambiental das explorações agrícolas. Diferentes iniciativas têm vindo a ser promovidas 

quer ao nível nacional, quer internacional com o intuito de fomentar uma cultura de inovação e de 

colaboração no setor, fundamental para responder aos desafios com que este se depara. Importará assim 

salientar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na criação de diferentes plataformas que visam 

promover a inovação no setor hortofrutícola em Portugal através da transferência de conhecimento:  

 

O 

INTRODUÇÃO 
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   A HORTINET (www.hortinet.info): É uma rede temática para a fileira hortofrutícola em 

Portugal suportada por uma plataforma Web de partilha e difusão de Informação, que permite promover a 

interligação a montante com instituições de I&D de diversa natureza (Academia, Centros Tecnológicos, 

Agro-Indústria e Empresas de Factores de Produção), efetuar protocolos para garantir o acesso a Normas e 

Regulamentos com influência no espaço de intervenção da FNOP - Federação Nacional das Organizações de 

Produtores de Frutas e Hortícolas - em particular no âmbito dos Programas Operacionais.  

 

   A  A Rede Inovar (www.redeinovar.pt) visa criar um ambiente estimulante de transferência 

de conhecimento e de tecnologia entre o meio académico e o meio empresarial, nos setores agrícola e 

agro-alimentar, valorizando assim o trabalho das Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. 

Conta com um plataforma de social networking que visa potenciar a transferência de tecnologia e fomentar 

o empreendedorismo no setor hortofrutícola, ligando assim a academia ao mundo empresarial deste setor 

específico.  

 

   O Agrofood 3.0 tem como objetivo compartilhar informações técnicas e conhecimento entre 

as partes interessadas na hortifruticultura, utilizando meios digitais, principalmente, vídeo e internet. 

Todos os parceiros do projeto recolheram informação digitalizada que já possuíam, tendo em vista a 

criação de um banco de dados compartilhado. De seguida, foi dado aos parceiros equipamento de vídeo 

semi-profissional para que pudessem produzir vídeos sobre as suas atividades, como por exemplo vídeos 

com especialistas, agricultores ("Um minuto com ..."), seminários, apresentações, novos projetos, e assim 

por diante. Estes vídeos foram partilhados na internet em plataformas, redes sociais e canais de média 

web, incluindo em plataformas internacionais do setor (por exemplo, Frio, Agrotube, Acesso Agricultura). É 

possível aceder ao Agrofood 3.0 através do seguinte link: www.agrofood.pt. 

 

Ao nível Europeu existem as seguintes plataformas de cooperação e de transferência de conhecimento 

com potencial de exploração e integração da fileira hortofrutícola portuguesa: 

 

   A Plataforma Tecnológica Europeia (PTE ou ETP – European Technology Platform) “Food for 

Life”, lançada em Bruxelas em 2005, tem por objetivo fortalecer o processo de inovação europeia, 

melhorar a transferência de conhecimento e estimular a competitividade da Europa através da cadeia 

alimentar. A plataforma foi responsável pela criação do documento que define uma Agenda Estratégica de 

Investigação e pela elaboração de um Plano de Implementação detalhado que descreve as exigências da 

investigação, formação, ensino e disseminação necessários para cumprir a visão e a estratégia. É composta 

http://www.hortinet.info/
http://www.redeinovar.pt/
http://www.agrofood.pt/
http://etp.fooddrinkeurope.eu/documents/2012/SRIA_2012/SRIA_Executive_Summary_web_version.pdf
http://etp.fooddrinkeurope.eu/documents/2012/SRIA_2012/SRIA_Executive_Summary_web_version.pdf
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por 36 Plataformas Nacionais (NTP) distribuídas por toda a Europa (podendo ainda ser formadas outras) e 

representa um importante instrumento para o networking ao nível nacional entre as comunidades 

interessadas, nomeadamente, para a partilha de experiências e boas práticas. É possível aceder à “Food for 

Life” através do seguinte link: http://etp.fooddrinkeurope.eu .  

  

 

   A PTE “Plants for the Future” é um fórum dedicado ao setor das plantas que reúne membros 

da indústria do mundo académico e da comunidade agrícola. Foi uma das primeiras plataformas 

tecnológicas europeias a ser lançadas (em 2004) pela Comissão Europeia, através da publicação do 

documento que define aquela que deve ser a Visão europeia para a genómica de plantas e a biotecnologia. 

Tem por objetivo tornar o setor das plantas na Europa mais competitivo, mobilizando apoios públicos e 

privados de âmbito regional, nacional ou europeu. Pretende ser uma plataforma para todos os agentes no 

setor, facultando-lhes as perspetivas europeias para o futuro do setor até 2015 através de uma Agenda 

Estratégica de Investigação, ao mesmo tempo que faz representar os seus interesses num processo de 

discussão aberta. Atualmente é composta por 9 Plataformas Nacionais (NTP) – nenhuma em Portugal – 

distribuídas pelos países Turquia, Itália, República Checa, Hungria, Espanha, Holanda, França, Reino Unido e 

Alemanha (podendo ainda ser formadas outras). É possível aceder à “Plants for the Future” através do 

seguinte link: http://www.plantetp.org. 

 

     A PTE “Manufuture” tem por objetivos aumentar a competitividade das indústrias 

transformadoras; alcançar a liderança nas tecnologias de produção, nos produtos, nos processos e nos 

valores culturais, éticos e sociais; e tornar os produtos e processos eco eficientes. Foi responsável pela 

criação do documento que define uma Agenda Estratégica de Investigação para o setor, onde são 

identificados pilares estratégicos em que é necessário investir para dar cumprimento à Visão 2020 

estabelecida, nomeadamente através de uma investigação direcionada, da Inovação e de atividades 

educacionais que possam transformar a forma competitiva de a Europa produzir e entregar produtos que a 

sociedade deseja nos mercados globais. A “Manufacture faz-se representar por 29 Plataformas Nacionais 

(NTP) distribuídas por toda a Europa, cujas estruturas adotaram os principais objetivos de desenvolvimento 

assumidos na Visão 2020 e na referida Agenda Estratégica de Investigação para a Indústria. Em Portugal 

denomina-se “Fórum Manufuture Portugal”, que participou na criação da Agenda Estratégica de Investigação 

para a indústria da maquinaria agrícola – um documento independente, mas complementar à Agenda 

estratégica de investigação criada para a PTE “Manufuture”. Fundamentalmente, define uma estratégia 

que orienta a investigação para as novas tecnologias e as novas formas de comunicação, informação e 

http://etp.fooddrinkeurope.eu/
http://www.kvab.be/downloads/lezingen/strategic%20research%20agenda%202025%20summary.pdf
http://www.kvab.be/downloads/lezingen/strategic%20research%20agenda%202025%20summary.pdf
http://www.plantetp.org/
http://www.forum-manufuturep.org/documentos/ManufutureSRAexecutive%20Summary.pdf
http://www.manufuture.org/manufacturing/wp-content/uploads/AET-Vision-and-SRA1.pdf
http://www.manufuture.org/manufacturing/wp-content/uploads/AET-Vision-and-SRA1.pdf
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tomada de decisão para a agricultura. É possível aceder à “Manufature” através do link: 

www.manufuture.org/manufacturing. 

 

   A Plataforma Tecnológica Europeia para a Agricultura Biológica (“TP Organics”) foi criada em 

2007. Foi responsável pela criação do documento que define a Agenda Estratégica de Investigação para o 

setor, onde são propostas ideias inovadoras para investigação e conceitos para reforçar a competitividade 

da produção biológica e de sistemas com baixo consumo de fatores de produção na União Europeia e, 

dessa forma, aumentar a sua sustentabilidade e os benefícios para a sociedade. Tem por objetivo 

identificar as necessidades do setor da agricultura biológica e orientar e definir prioridades de Investigação 

e desenvolvimento, de modo a promover a sua sustentabilidade e competitividade europeia. Atualmente, a 

PTE envolve 30 redes / organizações “umbrella” de diferentes setores: agricultura biológica, proteção do 

ambiente, certificação biológica, agricultores, transformação, investigação, ensino, consumidores, comércio 

e proteção dos animais. Também as PME estão fortemente envolvidas na plataforma, contando esta já com 

um universo de mais de 250 empresas envolvidas. É possível aceder à “TP Organics” através do seguinte 

link: http://www.tporganics.eu. 

 

  A EIP-AGRI ou Parceria Europeia para a Inovação – PEI-AGRI tem por objetivo promover a 

sustentabilidade e competititividade da agricultura e silvicultura europeias, de modo a que estas atividades 

consigam obter mais resultados com menos recursos e se desenrolem em harmonia com o ambiente. 

Pretende contribuir para garantir a disponibilidade de alimentos ao nível mundial, a diversidade de 

produtos e da produção, o fornecimento permanente de várias matérias-primas e uma melhor distribuição 

do valor acrescentado ao longo da cadeia alimentar. A EIP-AGRI foi criada em 2012 por comunicação da 

Comissão Europeia e partiu de consultas a diferentes investigadores e partes interessadas, resultando 

numa preconização daquelas que devem ser as áreas prioritárias indicativas de investigação e inovação no 

domínio agrícola. Esta Parceria pretende sobretudo promover discussões de acordo com as suas áreas de 

ação, com vista a encorajar a formação de grupos operacionais; vigiar e reportar os resultados de 

investigação e os conhecimentos alcançados; reunir, consolidar e disseminar boas práticas relevantes para 

a inovação; e apoiar na preparação de concursos, ajudando a determinar áreas estratégicas de investigação 

que importa apostar. Para além disso, a EIP-AGRI faculta Serviços de Apoio à Inovação, liderando o 

desenvolvimento de iniciativas que interliguem atores interessados com ideias inovadoras e procurando 

soluções inovadoras para problemas comuns. É possível aceder à “EIP-AGRI” através do seguinte link: 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm.  

 

 

http://www.manufuture.org/manufacturing
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_ri_strategic_research_and_innovation_agenda_for_organic_food_and_farming_brochure_20150129.pdf
http://www.tporganics.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0079
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0079
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
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Para além das diferentes iniciativas e estruturas que se vão sedimentando com vista a aumentar o grau de 

conhecimento e de evolução no setor, é igualmente fundamental estimular a I&D e a Inovação no setor 

hortofrutícola português, através da promoção de projetos de colaboração e a cooperação entre 

produtores, empresas, entidades de I&D, centros tecnológicos e outro players europeus com o intuito de 

potenciar o crescimento e competitividade do setor.  

De forma a aumentar os níveis de participação da fileira hortofrutícola em projetos de I&D colaborativa 

nacionais ou europeus, demonstra-se fundamental promover maiores níveis de conhecimento sobre as 

oportunidades existentes quer a nível nacional quer europeu.  

O presente documento visa assim identificar e apresentar as principais oportunidades de financiamento 

nacionais e europeias para o setor hortofrutícola português, tendo por base as necessidades e 

oportunidades de I&D e inovação do setor. Através deste Roadmap pretende-se apresentar à fileira 

hortofrutícola os programas de financiamento de I&D e inovação disponíveis relevantes para as suas 

atividades e estratégias de I&D e potenciar assim a participação das organizações em projetos de I&D+i 

colaborativos. 
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1.1 Desafios para o setor Hortofrutícola Nacional 

Para a identificação das oportunidades de financiamento foram tidos em consideração os principais 

desafios e oportunidades com que o setor hortofrutícola se depara atualmente e que poderão ser 

enquadrados em sistemas de incentivos nacionais ou internacionais, contribuindo assim para o 

aumento da competitividade do setor. Apresentam-se assim em seguida os principais desafios que 

caracterizam este setor em Portugal, de modo a facilitar o que poderão ser as prioridades na 

identificação e seleção das calls mais relevantes nos programas de trabalho dos diferentes sistemas 

de incentivos.  

 Criar mecanismos de comunicação de resultados de projetos de I&D – a 

disponibilização aberta dos resultados da investigação realizada com financiamento 

público tem significativos benefícios sociais e económicos, pois aumenta a 

competitividade do setor visado. Em sintonia com o que vem sendo crescentemente 

adotado por agências públicas de financiamento de I&D de outros países e com as 

recomendações da Comissão Europeia de 17 de Julho de 2012, uma das prioridades 

para este setor é aumentar a transparência e partilha dos resultados de projetos de 

investigação, de modo a gerar sinergias entre os principais atores hortofrutícolas em 

Portugal.  

Por outro lado, a partilha de resultados de projetos I&D permite melhorar 

competências, conhecimentos e mais facilmente explorar recursos complementares 

de forma a permitir que o setor possa enfrentar conjuntamente problemas de 

investigação e promover avanços substanciais nas fronteiras do conhecimento 

 Criar mecanismos de transferência de tecnologia entre as entidades do sistema 

científico e tecnológico e os agentes económicos do setor – é fundamental que haja 

uma aproximação entre a academia e o tecido empresarial, bem como entre entidades 

públicas e privadas. Deste modo, será possível combater o desajuste que 

frequentemente se verifica entre a investigação e o mercado. Apenas deste modo é 

possível valorizar os resultados da investigação, bem como capacitar e reforçar as 

competências internas e o potencial inovador e competitivo de qualquer atividade 

económica.   

Fortalecer o relacionamento entre centros de investigação e empresas privadas tanto a 

nível da geração como de transferência de tecnológica, mais facilmente conseguem 

que os resultados dos esforços conjuntos de I&D se transformem em inovação, 

entendendo-se por inovação a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente produtivo ou social que resulte novos produtos, processos ou serviços.  
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 Medição da eficiência do uso da água de rega – A perda de água pode representar a 

diferença entre o lucro e o prejuízo. Deste modo, a eficiência e redução das perdas de 

água através da optimização do seu uso, é cada vez mais um instrumento de gestão 

imprescindível para a proteção dos Recursos Hídricos e para um desenvolvimento 

sustentável do setor hortofrutícola. Em Portugal esta gestão afigura-se imprescindível 

dado que a variabilidade climática gera frequentes situações de stress hídrico que 

afectam colheitas hortofrutícolas.  

Padrões exigentes no uso da água terão que considerar a eficiência e a racionalidade 

do modelo de gestão como pilares fundamentais da sua governança, não separando a 

gestão da água de outras áreas com as quais se podem construir sinergias positivas, 

nomeadamente a da eficiência energética. 

 Desenvolvimento de novas tecnologias para apuramento das datas de colheita - A 

determinação do momento óptimo de colheita, para as diversas espécies 

hortofrutícolas, assume a maior relevância, sendo que são desenvolvidos trabalhos de 

investigação sobre esta matéria dada a importância que tal data tem quer para a 

qualidade organoléptica da fruta, quer para as suas condições de conservação. 

 Utilização alargada e sistemática do controlo biológico de pragas e doenças - O 

controlo biológico é uma forma sustentável de evitar a destruição de colheitas que se 

baseia no mecanismo da densidade recíproca; isto é, com o aumento da densidade 

populacional da presa, ou do hospedeiro, os predadores, ou parasitos, tendo maior 

quantidade de alimento disponível, também aumentam em número. Desta maneira é 

provocado um declínio na população da praga através dos seus inimigos naturais.  

O controlo de pragas na agricultura é feito por meio de agrotóxicos, que também 

exterminam organismos benéficos (predadores, abelhas e outros polinizadores), 

contaminando o solo e a água. Fazem também com que as pragas adquiram 

resistência, exigindo doses mais altas ou produtos mais tóxicos. Em comparação ao 

controle químico, o controle biológico é atóxico, não provoca desequilíbrios de 

sustentabilidade e não possui contra-indicações.  

 Sistema de condução alternativos que visem o aumento de produção / qualidade - o 

objetivo dos sistemas alternativos de condução é atingir a máxima capacidade 

produtiva no menor período de tempo possível. Reduz-se o tempo em que a planta 

fica improdutiva, período em que apenas representa despesa sem uma contrapartida 

produtiva, atrasando assim o momento em que se proporciona lucro para o produtor. 

Os sistemas de condução poderão também facilitar a operacionalização de práticas 
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como a poda, raleio e colheita, bem como aumentar a eficiência de tratamentos 

fitossanitários. 

 Desenvolvimento de estudos de zonagem cultural no território nacional (adaptação 

das culturas às condições especificas de cada região do território nacional) – a 

existência de um instrumento de ação e gestão, que indique as grandes linhas de ação, 

devidamente fundadas sob o ponto de vista técnico, económico e ambiental, a 

adoptar no contexto do desenvolvimento sustentado da agricultura irrigada em cada 

uma das regiões hidrográficas delimitadas no território afigura-se fundamental para 

que se consiga evitar desperdícios e um melhor aproveitamento do solo nacional.  

 Desenvolvimento de métodos expeditos para avaliação da qualidade das frutas e 

legumes - o aumento das exportações de produtos hortofrutícolas em mercados 

exigentes e a crescente preocupação do consumidor em relação à qualidade do 

produto que consome, relevam uma progressiva importância de uma avaliação e 

gestão da qualidade dos produtos hortofrutícolas.  

O intervalo de tempo que medeia entre o instante em que determinado produto é 

colhido e o instante que é consumido/adquirido pelo utilizador é de extensão 

extremamente variável, geralmente não muito longo no caso dos hortofrutícolas. O 

desenvolvimento de métodos expeditos na avaliação da qualidade das frutas e 

legumes assume grande importância neste setor dado que ao longo do intervalo de 

tempo referido, a qualidade tende a diminuir. 

 Técnicas de manutenção do solo que preservem as suas características e promovam 

a sua melhoria – o desenvolvimento de técnicas que permitem o uso do solo durante 

muitos anos com alta taxa de produtividade é essencial para o crescimento do setor 

hortofrutícola de forma sustentável e competitiva. É fundamental combater e inverter 

todos os potenciais processos erosivos, mantendo uma relação custo-benefício 

competitiva e concorrencial. 

 Melhoramento genético no sentido da criação de resistências a pragas e doenças – 

As pragas e doenças trazem grande instabilidade às culturas e produzem um aumento 

do custo de produção devido aos esforços para as controlar e deter.  

O controlo das pragas e doenças é conseguido através de vários métodos; 

condicionamento do ambiente, do parasita ou da planta. No ataque ao parasita, o 

efeito dos produtos usados é efémero devido à mudança na população do parasita e 

requer conhecimento técnico para evitar os danos à saúde. O condicionamento do 

ambiente consiste basicamente em produzir condições ambientais que desfavorecem 

o desenvolvimento da praga/doença. Já o melhoramento genético é feito através do 
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aprimoramento de plantas visando uma resistência intrínseca e duradoura ao parasita, 

que reduz os custos e aumenta a previsibilidade das colheitas.  

Os diferentes sistemas de incentivos fornecem um enquadramento que deve ser explorado, no sentido de 

enquadrar o máximo possível os esforços de IDI das entidades hortofrutícolas em Portugal num contexto 

europeu, que por sua vez permitirá maior integração do conhecimento que existe na europa neste setor, a 

explorar numa estratégia de exploração de financiamentos públicos nacionais e internacionais.  

Apresentamos assim os programas de financiamento à IDI enquadráveis com realidade do setor 

hortofrutícola, com uma identificação dos programas e tópicos, características gerais de participação, taxas 

de comparticipação, despesas elegíveis, parcerias e data limite para a apresentação de candidaturas. 

Procurou-se analisar as oportunidades em programas como o Portugal 2020, o Horizonte 2020 ou o LIFE 

2014-2020. 

Os programas de financiamentos europeus são apresentados com maior detalhe, pois para além de 

representarem uma oportunidade de participação em financiamentos públicos transnacionais, funcionam 

assim também como um radar de tendências tecnológicas no setor para os próximos 10 anos. Neste 

contexto, foram analisados o Horizonte 2020, o programa LIFE, Programa de Cooperação Territorial 

Europeus (INTERREG) ou o COSME. 
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O PROGRAMA HORIZONTE 2020 

2. HORIZONTE 2020 

Descrição 

O Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, 

com um orçamento de 77 mil milhões de euros para o período 2014-2020, é o 

maior instrumento da Comunidade Europeia especificamente orientado para o 

apoio à investigação, através do cofinanciamento de projetos de investigação, 

inovação e demonstração e foi criado pelo Regulamento (UE) N.º 1291/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro. O H2020 é composto por 

três Pilares programáticos com âmbitos diferentes: 

Pilar I – Excelência Científica; 

Pilar II – Liderança Industrial; 

Pilar III – Desafios Societais. 

 

Objetivos gerais 
Criar ou consolidar a liderança europeia em áreas científicas e tecnológicas 

estratégicas, consolidando um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Regras de 

financiamento 

Taxa única de financiamento 

• Até 100% do total dos custos (sendo que pode-se contabilizar 25% de 

overheads) 

• Limite de 70 % para ações close to market (as Innovation Actions) com exceção 

de universidades e centros de investigação que poderão receber 100%.  

• 1 projeto = uma taxa (não há taxas diferentes  para atividades diferentes) 
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Tipo de Ação 

Consórcio Mínimo 

EM (Estados Membros UE) 
e/ou PA (Países Associados) 

 

 

Taxa de 

Financiamento 
Duração 

Contribuição 

CE Média 

 
 

Atividades 

Research & 
Innovation Action 
(RIA)  

≥ 3 entidades jurídicas de 3  

EM/PA  

100% 

Que inclui 

25% (Overheads) 

36-48 

meses 

€ 2.0 – 
5.0M 

Projetos de investigação – Projetos em 
colaboração 

 

Innovation Action 
(IA)  

≥ 3 entidades jurídicas de 3  

EM/PA 

70%* 

Que inclui 

25% (Overheads) 

* 100% para organizações 
sem fins lucrativos 

30-36 

meses 

€ 2.0 – 
5.0M 

Produção de planos e dispositivos ou conceção de 
produtos, processos ou serviços novos, alterados 
ou melhorados – Projetos em colaboração 

Coordination & 
Support Action 
(CSA)  

1 entidade jurídica  100% 

Que inclui  

25% (Overheads) 

12-30 

meses 

€ 0.5 – 
2.0M 

Disseminação, normalização e acompanhamento 
de medidas 

Sem investigação! 

SME Instrument 
(SME) 

1 PME de um EM/PA 

 

3 Fases:  
 Fase 1: lump sum de € 50K / projeto (6 meses) 
 Fase 2: € 0.5 – 2.5M / project (1-2 anos)  

(70% de custos elegíveis reembolsados)  
 Fase 3 : sem financiamento – facilitação, redes de 

investidores 
E formação. 

Fase1: Análise do conceito e viabilidade da ideia 

Fase 2: I&D, demonstração e aplicação no mercado 
– Projeto de Inovação 

Fase 3: Comercialização (facilitação de acesso a 
capital de risco e a serviços da EEN - Rede Europeia 
de Empresas) - apenas apoio * TRL 6  

Legenda: Tipo de Ação e condições de participação 
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2.1. HORIZONTE 2020 – PILAR DESAFIOS SOCIETAIS 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTE 2020 - Pilar Desafios Societais 

Descrição 

Com cerca de 39% do orçamento total, o pilar Desafios Societais reflete as 

prioridades da Estratégia UE 2020, abordando as principais preocupações 

partilhadas por todos os europeus. Está dividido em 7 temas específicos, 

geridos de forma autónoma: 

1. Health, demographic change and wellbeing 

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 

and inland water research, and the bio economy 

3. Secure, clean and efficient energy 

4. Smart, green and integrated transport 

5. Climate action, resource efficiency and raw materials 

6. Inclusive, innovative and reflective societies 

7. Secure societies 

Objetivos gerais 
Combater os desafios identificados na estratégia “Europa 2020” e que são 

transversais a todos os setores económicos. 
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2.1.1. PLANO DE TRABALHOS - FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND 

FORESTRY, MARINE AND MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE 

BIOECONOMY 

 

Plano de Trabalhos - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 

and inland water research and the bioeconomy 

Descrição As atividades previstas no Desafio Societal ‘Food security, sustainable agriculture 

and forestry, marine and maritime and inland water research and the bio 

economy’ têm como objetivo promover o melhor aproveitamento dos recursos 

biológicos, de modo sustentável.   

O Plano de Trabalhos deste Desafio Societal é composto por 3 chamadas. Duas 

chamadas transversais sob o tema Sustainable Food Security e sob o tema Blue 

Growth e uma outra chamada sob o título Innovative, Sustainable and Inclusive 

Bio economy. 

Objetivos gerais O objetivo deste Desafio Societal é contribuir para assegurar o abastecimento 

seguro, saudável e de elevada qualidade, de alimentos e de outros produtos de 

base biológica. Visa promover o desenvolvimento de sistemas de produção 

primária que sejam eficientes e sustentáveis a nível de recursos utilizados, bem 

como a promoção de serviços ecos sistémicos ligados à recuperação da 

diversidade biológica. Deste modo, pretende-se acelerar a transição do estado 

atual das economias europeias, para uma bio economia europeia sustentável, 

fazendo a ponte entre novas tecnologias e a sua aplicação. 
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2.1.1.1. TÓPICO - SFS-02B-2015 ASSESSING SOIL-IMPROVING CROPPING SYSTEMS 

 

SFS-02b-2015 Assessing soil-improving cropping systems 

Descrição 

European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in 

the global market for many reasons. Some of these reasons are the loss of soil fertility 

and the consequent massive use of expensive external nutrient inputs, notably Nitrogen 

and Phosphorous, for which European agriculture is almost totally dependent on 

imported products, or on fertilizers produced with expensive industrial processes, which 

generates greenhouse gases (GHGs). Therefore, more sustainable crop management 

strategies are needed to maintain or increase soil fertility. Inappropriate soil and water 

management and the overuse of external inputs in intensive crop production systems, 

represent an economic loss for the farmer and a significant burden for the environment 

and subsequent impact on human health, as they contribute significantly to ground water 

and surface water pollution, GHGs emissions, the build-up in soil contaminants, such as 

heavy metals and organic pollutants. Better soil management and optimisation of 

fertilisers and water are of paramount importance for conciliating the necessary 

competitiveness and the long-term sustainability of the entire intensive crop production 

setor in Europe. 

Proposals should assess real benefits that soil-improving cropping systems and 

agronomic techniques, e.g. precision farming, crop rotations, Conservation agriculture, 

can bring to European agriculture, as well as to identify and minimise limitations and 

drawbacks. Benefits may include a more rational use of natural resources, reduced 

energy needs, decreased GHG and other toxic gas emissions, soil fertility conservation, 

above and below ground biodiversity conservation and increased productivity. Limitations 

and drawbacks may include increased weeds, soil pathogens and problems with certain 

types of crops in relation to climatic conditions. Scientifically supported and field tested 

evidences of the mentioned beneficial effects of minimally disturbed soil, and no till or 

low tillage strategies, as well as of drawbacks and methods to minimise them, are needed 

to promote the adoption of soil-improving systems and techniques by European farmers. 

Considering the different pedo-climatic conditions and the varieties of cropping systems 

in Europe, the development of tailor-made soil-improving strategies, techniques and 

machinery suitable to different farming areas and adapted to different crops and crop 

systems, should help to overcome the current barriers that prevent their adoption by 

European farmers. 

Scope: Proposals should address one of the following issue (B): 

B. [2015] Assessing soil-improving cropping systems 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2337-sfs-02b-2015.html
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Proposals should assess real benefits that soil-improving cropping systems and 

agronomic techniques, e.g. precision farming, crop rotations, Conservation agriculture, 

can bring to European agriculture, as well as to identify and minimise limitations and 

drawbacks. Benefits may include a more rational use of natural resources, reduced 

energy needs, decreased GHG and other toxic gas emissions, soil fertility conservation, 

above and below ground biodiversity conservation and increased productivity. Limitations 

and drawbacks may include increased weeds, soil pathogens and problems with certain 

types of crops in relation to climatic conditions. Scientifically supported and field tested 

evidences of the mentioned beneficial effects of minimally disturbed soil, and no till or 

low tillage strategies, as well as of drawbacks and methods to minimise them, are needed 

to promote the adoption of soil-improving systems and techniques by European farmers. 

Considering the different pedo-climatic conditions and the varieties of cropping systems 

in Europe, the development of tailor-made soil-improving strategies, techniques and 

machinery suitable to different farming areas and adapted to different crops and crop 

systems, should help to overcome the current barriers that prevent their adoption by 

European farmers. 

Tipo de 

projeto/ 

Orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 7 M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: RIA – Research and Innovation Actions 

Multi-actor approach - aims at more demand-driven innovation through the genuine and 

sufficient involvement of various actors (end-users such as farmers/farmers' groups, 

fishers/fisher's groups, advisors, enterprises, etc.) all along the project: from the 

participation in the planning of work and experiments, their execution up until the 

dissemination of results and the possible demonstration phase. The adequate choice of 

key actors with complementary types of knowledge (scientific and practical) should be 

reflected in the description of the project proposals and result in a broad implementation 

of project results. 

Deadline Fase I: 03-02-2015 17:00:00  

Fase II: 11-06-2015 17:00:00 
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2.1.1.2 TÓPICO - SFS-05-2015 STRATEGIES FOR CROP PRODUCTIVITY, STABILITY 

AND QUALITY 

SFS-05-2015 Strategies for crop productivity, stability and quality 

Descrição Crop productivity is determined by genetic variability and the complex interactions of the 

genotype (G) with its environment (E) in the context of specific management 

interventions (M). Understanding and capturing the dynamic of these above and below 

ground interactions in breeding programmes and farm management is considered as 

critical to address concerns over stagnating yields and yield gaps, building resilience to 

biotic and abiotic threats and further progress in crop improvement. 

Scope: Proposals should propose smart approaches and tools to improve identification, 

prediction and introduction of useful genetic variation in crops, as well as favourable 

combinations of genotypes and management practices in a range of environments. They 

should tackle crop improvement in a holistic manner, and seek for novel breeding targets 

to improve yield, yield stability, quality, biotic/abiotic stress tolerance/resistance and 

environmental benefits. Activities and results should feed into breeding programmes as 

well as help diversifying and optimising crop management at different stages of plant 

development. In line with the objectives of the EU strategy for international cooperation 

in research and innovation, proposals are encouraged to include participants established 

in third countries. Proposals should fall under the concept of 'multi-actor approach and 

allow for adequate involvement of the farming setor in proposed activities. This action 

allows for the provision of financial support to third parties in line with conditions set out 

in Part K of the General Annexes. 

Tipo de 

projeto/ 

Orçamento 

Orçamento tipo entre 3 e 5M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: RIA – Research and Innovation Actions 

Multi-actor approach - aims at more demand-driven innovation through the genuine and 

sufficient involvement of various actors (end-users such as farmers/farmers' groups, 

fishers/fisher's groups, advisors, enterprises, etc.) all along the project: from the 

participation in the planning of work and experiments, their execution up until the 

dissemination of results and the possible demonstration phase. The adequate choice of 

key actors with complementary types of knowledge (scientific and practical) should be 

reflected in the description of the project proposals and result in a broad implementation 

of project results. 

Deadline Fase I: 03-02-2015 17:00:00 

Fase II: 11-06-2015 17:00:00 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2338-sfs-05-2015.html
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2.1.1.3 TÓPICO - SFS-07B-2015 MANAGEMENT AND SUSTAINABLE USE OF GENETIC 

RESOURCES 

SFS-07b-2015 Management and sustainable use of genetic resources 

Descrição 

Genetic diversity in agriculture and forestry - both within and between species - is 

commonly recognised as a pre-requisite to ensure food security, productivity as well as 

resilience of crops, forests and animals vis-à-vis biotic and abiotic threats in changing 

environments.  Widening the genetic basis of crops, forest trees and animals as well as 

diversifying production is therefore essential. This requires coordinated efforts to enhance 

conservation, access and use of a wide range of genetic resources conserved in ex-situ 

and in-situ/on-farm conditions. Local livestock breeds, forest plants and crops are a 

particularly important source of genetic variation as they are associated with a number 

of favourable characters such as robustness, adaptation to local – often marginal – 

conditions or organoleptic and health attributes. They also provide the basis for products 

with a regional identity for which there is increased consumer interest. Despite these 

benefits their use has been decreasing partly because of lower productivity as compared 

to modern, high yielding and more uniform breeds and varieties. The improvement of 

local breeds and crops provides opportunities for diversification in agriculture along with 

new openings for regional, high quality products and for economic development. 

Scope: Proposals should address one of the following issues (A) or (B), and should clearly 

indicate to which one they refer. 

A. [2014] Traditional resources for agricultural diversity and the food chain 

Proposals should enhance description and evaluation as well as management and 

performance of local varieties and breeds along with their respective farming and (seed) 

production systems. Measures deployed should potentially span from research to 

demonstration and dissemination as well as development of (environmentally and 

economically) sustainable production schemes.  Proposals should have a relevant socio-

economic dimension, tap into knowledge from the formal and informal setors, encourage 

the creation of networks within and between regions and address the value chain for 

regional high quality products. Overall, activities should capture more systematically the 

value of diverse and so far untapped genetic resources and encourage their broader use 

in breeding activities, in farming and in the food chain. Proposals should address either 

livestock or crop genetic resources (including from forest trees as relevant in farming 

activities). Proposals should fall under the concept of 'multi-actor approach and allow for 

adequate involvement of the farming setor in proposed activities. 

B. [2015] Management and sustainable use of genetic resources 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2339-sfs-07b-2015.html
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Proposals should implement comprehensive actions to improve the status and use of (in 

particular European) ex-situ and in-situ genetic collections. More specifically, they should 

support acquisition, conservation, characterisation/evaluation and especially the use of 

specific genetic resources in breeding, farming and forestry activities. Furthermore, 

proposals should undertake broader dissemination and awareness raising activities. In 

doing so, they should closely liaise with relevant on-going initiatives e.g. seeking to 

harmonise, rationalise and improve management of existing collections and databases. In 

line with the objectives of the EU strategy for international cooperation in research and 

innovation, proposals are encouraged to include participants established in third 

countries. This action allows for the provision of financial support to third parties in line 

with conditions set out in Part K of the General Annexes. Proposals should address crop, 

forest and/or livestock genetic resources. 

Applicants should demonstrate that activities falling under the scope of the EU regulation 

implementing the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing comply with the 

obligations stipulated therein. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento para propostas tipo A: entre 3 e 4M€  

Orçamento para propostas tipo B: entre 5 e 7M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: RIA – Research and Innovation Actions 

Multi-actor approach - aims at more demand-driven innovation through the genuine and 

sufficient involvement of various actors (end-users such as farmers/farmers' groups, 

fishers/fisher's groups, advisors, enterprises, etc.) all along the project: from the 

participation in the planning of work and experiments, their execution up until the 

dissemination of results and the possible demonstration phase. The adequate choice of 

key actors with complementary types of knowledge (scientific and practical) should be 

reflected in the description of the project proposals and result in a broad implementation 

of project results. 

Deadline 
Fase I: 03-02-2015 17:00:00 

Fase II: 11-06-2015 17:00:00 
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2.1.1.4 TÓPICO - SFS-08-2014-1 RESOURCE-EFFICIENT ECO-INNOVATIVE FOOD 

PRODUCTION AND PROCESSING 

SFS-08-2014-1 Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

Descrição 

To remain competitive, limit environmental degradation and optimise the efficient use of 

resources, the development of more resource-efficient and sustainable food production 

and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive 

and innovative way is required. Current food production and processing systems, 

especially in the SME setor, need to be revised and optimised with the aim of achieving a 

significant reduction in water and energy use, greenhouse gas emissions and waste 

generation, while at the same time improving the efficiency in the use of raw materials, 

increasing climate resilience and ensuring or improving shelf life, food safety and quality. 

New competitive eco-innovative processes should be developed, within the framework of 

a transition towards a more resource-efficient, sustainable circular economy. 

Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and 

mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to 

applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2. 

In phase 1, a feasibility study shall be developed verifying the technological/practical as 

well as economic viability of an innovation idea/concept with considerable novelty to the 

industry setor in which it is presented (new products, processes, design, services and 

technologies or new market applications of existing technologies). The activities could, for 

example, comprise risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property 

(IP) management, innovation strategy development, partner search, feasibility of concept 

and the like to establish a solid high-potential innovation project aligned to the enterprise 

strategy and with a European dimension. Bottlenecks in the ability to increase 

profitability of the enterprise through innovation shall be detected and analysed during 

phase 1 and addressed during phase 2 to increase the return in investment in innovation 

activities. The proposal should contain an initial business plan based on the proposed 

idea/concept. 

The proposal should give the specifications of the elaborated business plan, which is to be 

the outcome of the project and the criteria for success. 

Funding will be provided in the form of a lump sum of EUR 50,000. Projects should last 

around 6 months. 

In phase 2, innovation projects will be supported that address the specific challenge of 

Sustainable Food Security and that demonstrate high potential in terms of company 

competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan. Activities should 

focus on innovation activities such as demonstration, testing, prototyping, piloting, 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2541-sfs-08-2014-1.html
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scaling-up, miniaturisation, design, market replication and the like aiming to bring an 

innovation idea (product, process, service etc.) to industrial readiness and maturity for 

market introduction, but may also include some research. For technological innovation a 

Technology Readiness Levels of 6 or above (or similar for non-technological innovations) 

are envisaged; please see part G of the General Annexes. 

Proposals shall be based on an elaborated business plan either developed through phase 

1 or another means. Particular attention must be paid to IP protection and ownership; 

applicants will have to present convincing measures to ensure the possibility of 

commercial exploitation ('freedom to operate'). 

Proposals shall contain a specification for the outcome of the project, including a first 

commercialisation plan, and criteria for success. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto 0.5 a 2.5 M€  

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: SME Instrument 

Duração 12 a 24 meses 

Deadline   

18-03-2015 17:00:00  

17-06-2015 17:00:00  

17-09-2015 17:00:00 

16-12-2015 17:00:00  
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2.1.1.5 TÓPICO - SFS-08-2015-1 RESOURCE-EFFICIENT ECO-INNOVATIVE FOOD 

PRODUCTION AND PROCESSING 

SFS-08-2015-1 Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

Descrição 

To remain competitive, limit environmental degradation and optimise the efficient use of 

resources, the development of more resource-efficient and sustainable food production 

and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive 

and innovative way is required. Current food production and processing systems, 

especially in the SME setor, need to be revised and optimised with the aim of achieving a 

significant reduction in water and energy use, greenhouse gas emissions and waste 

generation, while at the same time improving the efficiency in the use of raw materials, 

increasing climate resilience and ensuring or improving shelf life, food safety and quality. 

New competitive eco-innovative processes should be developed, within the framework of 

a transition towards a more resource-efficient, sustainable circular economy. 

Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and 

mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to 

applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2. 

In phase 1, a feasibility study shall be developed verifying the technological/practical as 

well as economic viability of an innovation idea/concept with considerable novelty to the 

industry setor in which it is presented (new products, processes, design, services and 

technologies or new market applications of existing technologies). The activities could, for 

example, comprise risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property 

(IP) management, innovation strategy development, partner search, feasibility of concept 

and the like to establish a solid high-potential innovation project aligned to the enterprise 

strategy and with a European dimension. Bottlenecks in the ability to increase 

profitability of the enterprise through innovation shall be detected and analysed during 

phase 1 and addressed during phase 2 to increase the return in investment in innovation 

activities. The proposal should contain an initial business plan based on the proposed 

idea/concept. 

The proposal should give the specifications of the elaborated business plan, which is to be 

the outcome of the project and the criteria for success. 

Funding will be provided in the form of a lump sum of EUR 50,000. Projects should last 

around 6 months. 

In phase 2, innovation projects will be supported that address the specific challenge of 

Sustainable Food Security and that demonstrate high potential in terms of company 

competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan. Activities should 

focus on innovation activities such as demonstration, testing, prototyping, piloting, 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2559-sfs-08-2015-1.html
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scaling-up, miniaturisation, design, market replication and the like aiming to bring an 

innovation idea (product, process, service etc.) to industrial readiness and maturity for 

market introduction, but may also include some research. For technological innovation a 

Technology Readiness Levels of 6 or above (or similar for non-technological innovations) 

are envisaged; please see part G of the General Annexes. 

Proposals shall be based on an elaborated business plan either developed through phase 

1 or another means. Particular attention must be paid to IP protection and ownership; 

applicants will have to present convincing measures to ensure the possibility of 

commercial exploitation ('freedom to operate'). 

Proposals shall contain a specification for the outcome of the project, including a first 

commercialisation plan, and criteria for success. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto 0.5 a 2.5 M€  

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: SME Instrument 

Duração 12 a 24 meses 

Deadline 

18-03-2015 17:00:00 

17-06-2015 17:00:00 

17-09-2015 17:00:00 

16-12-2015 17:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

2.1.1.6 TÓPICO - SFS-13-2015 BIOLOGICAL CONTAMINATION OF CROPS AND THE 

FOOD CHAIN 

SFS-13-2015 Biological contamination of crops and the food chain 

Descrição 

The occurrence of biological contamination in various crops is of major concern as it has 

major implications for food and feed safety, food security and international trade. 

Worldwide, it is estimated that mycotoxins are responsible for losses of up to 5-10% of 

crop production. Contaminations are due to a series of events including weather 

conditions,   possible climate change effects, land use, crop management and varieties as 

well as harvest and post-harvest techniques. Integrated approaches rather than isolated 

solutions are required to effectively control the incidence of mycotoxins in crops and 

reduce contamination throughout the feed and food chains. 

Scope: Proposals should aim at reducing the risk of mycotoxin contamination in crops and 

all along the feed and food chains. They should bring about technical, management and 

organisational solutions (including HACCP techniques) that are effective at the various 

stages of production as well as at pre- and post-harvest levels and also deal with the safe 

use of contaminated batches. Proposals should take into account the development of ICT 

solutions as well as reliable and cost effective control tools and support policies in the 

area. Proposals should benefit conventional and organic supply chains and fall under the 

concept of 'multi-actor approach' and allow for adequate involvement of the farming 

setor in proposed activities. In line with the objectives of the EU strategy for international 

cooperation in research and innovation and in particular with the implementation of the 

EU-China dialogue, proposals are encouraged to include third country participants, 

especially those established in China. 

Tipo de 

Projeto/orç

amento 

Orçamento tipo do projeto de3 a 5 M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: RIA – Research and Innovation Actions 

Multi-actor approach - aims at more demand-driven innovation through the genuine and 

sufficient involvement of various actors (end-users such as farmers/farmers' groups, 

fishers/fisher's groups, advisors, enterprises, etc.) all along the project: from the 

participation in the planning of work and experiments, their execution up until the 

dissemination of results and the possible demonstration phase. The adequate choice of 

key actors with complementary types of knowledge (scientific and practical) should be 

reflected in the description of the project proposals and result in a broad implementation 

of project results. 

Deadline 
Fase I: 03-02-2015 17:00:00 

Fase II: 11-06-2015 17:00:00 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-sfs-13-2015.html
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2.1.1.7 TÓPICO - SFS-14B-2015 AUTHENTICATION OF FOOD PRODUCTS 

SFS-14b-2015 Authentication of food products 

Descrição 

The EU is the world largest producer, consumer and exporter of olive oil. Olive oil is 

normally sold at a higher price than other vegetable oils and fraudulent activities are 

tempting. To preserve the image of olive oil, it is necessary to guarantee its quality and 

authenticity. Olive oil characteristics are regulated at EU level by Regulation (EEC) N° 

2568/91 which establishes a list of physical, chemical and organoleptic characteristics as 

well as methods for their analysis. The list and the methods are updated to include the 

existing scientific knowledge. Yet despite these regular revisions some issues have not yet 

found proper solutions. In particular there is a need for the development, validation and 

pre- as well as co-normative activities followed by the standardization of a method for 

the assessment of the organoleptic characteristics based on the existing methods, 

reference materials and already performed research and development work. The specific 

challenge consists in developing, validating and harmonising analytical methods and 

quality parameters that specifically address technical authenticity issues. These issues 

concern in particular 1) the blend of extra-virgin olive oil or virgin olive oil with soft 

deodorised olive oil, 2) the blend of extra-virgin olive oil or virgin olive oil with other 

vegetable oil. Beyond the case of olive oil, there is also a strong need for better 

coordination of research in the area of food authenticity, integrity and traceability across 

the food supply chain between Member States and Associated Countries. 

Scope: Proposals should address the authentication of food products. Proposals should 

aim at facilitating cooperation between European research funding bodies in the area of 

authentication of food products. They should provide the basis for an exchange of 

information and future collaboration in relation to a) facilitating stock taking and analysis 

of recent or on-going research projects in this area with an emphasis on national projects 

in Member States; b) identifying future research priorities in this field and 

complementarities between activities at Member State and international levels; and c) 

preparing the ground for an improved coordination of research, databases and 

approaches to verification of food authenticity, ensuring integrity and traceability along 

the food chain and across European countries. Beyond improving fraud detection, 

activities should aim at better anticipating and preventing frauds.   

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 0,5 M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: CSA – Coordination and support actions 

Deadline 11-06-2015 17:00:00 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2335-sfs-14b-2015.html
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2.1.1.8 TÓPICO - SFS-18-2015 SMALL FARMS BUT GLOBAL MARKETS: THE ROLE OF 

SMALL AND FAMILY FARMS IN FOOD AND NUTRITION SECURITY 

SFS-18-2015 Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and 

nutrition security 

Descrição The contribution of family farms and in particular smallholder farms to food and nutrition 

security (FNS) has been gaining global attention, both in Europe and in the context of less 

developed countries. While small farms, as well as other small and micro-sized food 

businesses, have an important role to play in supporting the local economy and food 

security in rural areas, this is often placed in contrast with the perceived benefits of large 

farm structures. This comparison, arguing for the benefits of economies of scale tends to 

downplay the efficiency of smallholdings, averts considerations for complementarities 

between agro-food systems, neglects the environmental and social aspects of 

sustainability such as the ability of small farms to maintain more diverse mixed 

production systems and the role of labour-inclusive family farms in maintaining an 

adequate rural/urban balance and enabling territorial development – a challenge for 

countries facing a strong rural population growth. It is therefore important to gain a 

better understanding of the contribution of small farms and food businesses to FNS and 

their resilience to shocks in an increasingly globalised and uncertain world. In particular, 

it must be understood whether small and family farms may contribute to a 'right balance' 

between technical, economic, environmental and social sustainability, taking into account 

the linkages with the up- and downstream setors and in particular small and medium 

sized enterprises differentiating between the urban and rural dimensions of FNS, and 

identifying the requirements with regard to infrastructure (incl. labour, transport, energy, 

communication, food-safety, etc.), supply chain (local/regional markets), technical 

pathways (focus on production and transformation at farm level) and governance 

(local/global). 

Scope: Proposals should thoroughly assess the role of family farms and other small food 

businesses and particularly those with small structures in achieving sustainable FNS, 

evaluating the means by which such entities could respond to the expected increase in 

demand for food, feed and fibre under ever scarcer resources, as well as providing 

evidence and developing tools to guide decision makers in the choice and combination of 

intensification pathways. Research should identify the optimal enabling environment for 

small and family farms and businesses to accomplish the aforementioned role on FNS and 

the multiple dimensions of sustainability with respect to infrastructure, supply chain and 

governance needs. Foresight activities should be carried out to project the potential 

weight and role of the aforementioned entities in a few decades' time, regarding the 

various dimensions of sustainability, including the challenges of less developed countries' 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2344-sfs-18-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2344-sfs-18-2015.html
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growing rural densities. Research work should build upon existing knowledge and take 

into account activities related to the 2014 International Year of Family Farming and 

Smallholder Farming. In line with the objectives of the EU strategy for international 

cooperation in research and innovation and in particular with the implementation of the 

EU-Africa dialogue, proposals are encouraged to include third country participants, 

especially those established in Africa and Asia. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 4 a 5M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: RIA – Research and Innovation Actions 

Deadline Fase I: 03-02-2015 17:00:00 

Fase II: 11-06-2015 17:00:00 
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2.1.1.9 TÓPICO - SFS-20-2015 SUSTAINABLE FOOD CHAINS THROUGH PUBLIC 

POLICIES: THE CASES OF THE EU QUALITY POLICY AND OF PUBLIC SETOR 

FOOD PROCUREMENT 

SFS-20-2015 Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality 

policy and of public setor food procurement 

Descrição 

In 2012 a new Regulation on the quality schemes for agricultural products and foodstuffs 

was adopted in the EU. Important pillars of the EU quality policy are the 'protected 

designation of origin' (PDO)/'protected geographical indication' (PGI)/'traditional 

specialty guaranteed' (TSG) schemes, a scheme for optional quality terms and organic 

food and farming. They are meant to maintain a large variety of agricultural products, 

reflecting the diversity of EU agriculture and to allow remunerative prices to producers. 

The policy is expected to play an important role especially in disadvantaged and remote 

territories where agriculture is a prominent economic activity. On the other hand, the 

European public setor is emerging as a powerful actor in the food chain notably through 

public procurement policies which can create new markets and foster the development of 

an 'economy of quality'. Innovative approaches in this area are multiplying in various 

parts of Europe from different types of governance (communal, regional, etc.). These 

approaches cater for different objectives such as improving the nutritional balance of 

school canteens, contributing to education on food or fostering the procurement from 

local producers. 

Scope: Proposals should investigate the impact of both the quality policy and public setor 

food procurement policies (including "school schemes") on the overall sustainability of 

rural territories and their role in fostering the provision of public goods as well as the 

impact of public food procurement on balanced nutrition. They should extend to short 

food supply chains which are impacted by both types of policies and assess their impact 

on the rural economy. Proposals should investigate the contribution and impact of the 

quality policy to the various objectives of the agricultural and rural development policies 

ranging from social and territorial cohesion to consumer confidence. Costs related to the 

policy and possible routes to improve its delivery should be researched. Proposals should 

cover a large array of PDOs and PGIs, organic products (including agriculture and 

aquaculture products), and short food supply chains based on regional sourcing. On food 

procurement policies, proposals should review existing practices, identify constraints to 

their development, investigate how communities of practice and partnerships involving a 

broad range of stakeholders can be utilised and shed light on its impact on territorial 

development. A large review of existing schemes should allow elaborating good practices, 

decision tools and recommendations for scaling up. Relevant data on short food supply 

chains should be gathered, which should allow the assessment of their contribution to the 

agricultural and rural economy. Relevant knowledge platforms should be set up. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2345-sfs-20-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2345-sfs-20-2015.html
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Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 7M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: RIA – Research and Innovation Actions 

Deadline 
Fase I: 03-02-2015 17:00:00 

Fase II: 11-06-2015 17:00:00 
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2.1.1.10 TÓPICO - ISIB-02-2015 -CLOSING THE RESEARCH AND INNOVATION 

DIVIDE: THE CRUCIAL ROLE OF INNOVATION SUPPORT SERVICES AND 

KNOWLEDGE EXCHANGE 

ISIB-02-2015 -Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services 

and knowledge exchange 

Descrição 

In view of fostering economically viable and sustainable development in agriculture, 

forestry and rural areas it is essential to close the research and innovation divide. The 

Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) are very different between 

countries, regions and setors and generally don't fully meet the challenge to increase 

simultaneously productivity and sustainability in agriculture and rural areas. Despite the 

continued generation of knowledge through scientific projects, research results are often 

insufficiently exploited and taken up in practice, and innovative ideas from practice are 

not captured and spread. 

The AKIS Collaborative Working Group of the Standing Committee of Agricultural 

Research advocates the distinction between science-driven research and innovation-

driven research, which are governed by different incentives. Cooperation between 

research and extension services or farmers and other actors in the supply chain is crucial 

for innovation-driven research and should be promoted, notably through the EIP. 

Therefore, mechanisms and networks, which stimulate this interaction and knowledge 

exchange, should be developed in view of optimising resource use and enhancing the 

transition to innovation-driven research. Making available science and practice based 

information is an essential condition for the setting up of EIP operational groups. 

Scope: Projects should involve actors from science and agricultural practice and facilitate 

the exchange on existing knowledge on innovative approaches in agriculture, the supply 

chain, and rural areas. They should help to put existing research into practice and capture 

creative ideas from the grassroots-level. Methods for generation of innovation-driven 

research should be promoted taking into account the diversity of European regions, 

farming and agro-food systems. 

Two types of networks are foreseen: (1) a network focusing on innovation support 

services, whose activities would include exchange and development of methods for 

innovation brokering and advisory activities with a focus on innovation, and (2) a number 

of networks on specific themes. Activities of these networks would include synthesising, 

sharing and presenting best practices and research results that are near to be put into 

practice, but not known or tested by practitioners. The resulting innovative knowledge 

and easy accessible end-user material should feed into the European Innovation 

Partnership (EIP) 'Agricultural Productivity and Sustainability' for broad dissemination to 

farmers and other actors in the agricultural innovation chain. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
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The networks shall involve a wide range of actors concerned by the specific themes, 

including scientists, farm advisory services, innovation support services,  farmers/farmers' 

groups,  various groups operating in the context of EIP, SMEs, etc. Up to one network on 

innovation support services shall be funded in 2014; all other projects should be networks 

dealing with specific themes. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 2M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: CSA – Coordination and Support Actions 

Multi-actor approach - aims at more demand-driven innovation through the genuine and 

sufficient involvement of various actors (end-users such as farmers/farmers' groups, 

fishers/fisher's groups, advisors, enterprises, etc.) all along the project: from the 

participation in the planning of work and experiments, their execution up until the 

dissemination of results and the possible demonstration phase. The adequate choice of 

key actors with complementary types of knowledge (scientific and practical) should be 

reflected in the description of the project proposals and result in a broad implementation 

of project results. 

Deadline 11-06-2015 17:00:00 
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2.1.1.11 TÓPICO - ISIB-03-2015 UNLOCKING THE GROWTH POTENTIAL OF RURAL 

AREAS THROUGH ENHANCED GOVERNANCE AND SOCIAL INNOVATION 

ISIB-03-2015 Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and 

social innovation 

Descrição 

Smart, inclusive and sustainable growth in the EU cannot be achieved without substantial 

contribution of its rural areas. The key challenge is to foster a balanced development of 

rural areas by enabling them to capitalize on their distinctive territorial capital and thus 

'turn diversity into strength'. Social innovation relates to the development of new forms 

of organisations and interactions to respond to societal challenges. It is a collective 

learning process in which different social groups and actors participate and which results 

in new skills and practices as well as in new attitudes, values, behaviours and governance 

mechanisms. Although social innovation is considered as an enabler for a transition 

towards sustainable agriculture and rural development, there is limited empirical 

evidence of the extent and outcomes of social innovations and on the supporting 

conditions.  Little is known as to how to support social innovation, in particular in 

marginalised rural areas where the social structure is most fragile. This also raises the 

challenge of promoting institutional capacity building in these areas, at different levels, 

to develop the social capital and skills required to support the creation of successful social 

innovation.  

Scope: Proposals should undertake a thorough analysis of social innovation in agriculture, 

forestry and rural development, encompassing its complexity and various dimensions as 

well as its impact on unfolding the territorial capital in different regional contexts. 

Proposals should establish appropriate methods for the evaluation of social innovation.  

Attention needs to be given to different learning arrangements (e.g. multi-actor 

networks, producer-consumer association, hybrid innovative networks, territorial 

alliances) as well as to innovative governance mechanisms at various levels, and their 

potential implications for social innovation. Proposals should also address the role of 

different policy instruments, other relevant incentives and diverse entities (public/private, 

local/non local, active citizens, etc.) as catalysts/constraints to social innovation. 

Proposals should explain why regions with similar initial conditions display diverging 

paths. Activities should cover diverse types of rural areas across the EU and Associated 

Countries and non-European Mediterranean countries. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 6M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: RIA – Research and Innovation Actions  

Multi-actor approach - aims at more demand-driven innovation through the genuine and 

sufficient involvement of various actors (end-users such as farmers/farmers' groups, 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2301-isib-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2301-isib-03-2015.html


 

35 
 

fishers/fisher's groups, advisors, enterprises, etc.) all along the project: from the 

participation in the planning of work and experiments, their execution up until the 

dissemination of results and the possible demonstration phase. The adequate choice of 

key actors with complementary types of knowledge (scientific and practical) should be 

reflected in the description of the project proposals and result in a broad implementation 

of project results. 

Deadline 
Fase I: 03-02-2015 17:00:00 

Fase II: 11-06-2015 17:00:00 
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2.1.1.12 TÓPICO - ISIB-12B-2015 RURAL DEVELOPMENT 

ISIB-12b-2015 Rural Development 

Descrição 

Agriculture, forestry and the agri-food setor are integral parts of the European economy 

and society. They are subject to multiple pressures from external drivers, which include 

rising food, feed, fuel and fibre demand, globalisation, environmental changes and public 

health aspects, and are constrained by planetary boundaries such as land and water 

limits.  

Scope: Supporting rural development initiatives, with a view to promoting viable 

innovations in European regions; to ensure cohesion of rural areas and prevent economic 

and social marginalisation, foster diversification of economic activities (including the 

service setor), ensure appropriate relations between rural and urban areas. 

The main objective of these ERA-NETs is to pool the necessary financial resources from the 

participating national (or regional) research programmes and the EU and to implement 

joint trans-national calls with EU co-funding in the above areas (one co-funded call per 

grant agreement, resulting in grants to third parties). Thematic focusing of these calls 

should be commensurate with the funds available, so as to ensure a reasonable rate of 

success in the call. The ERA-NETs should seek synergies with other relevant European and 

international research and innovation initiatives affecting sustainability and resilience of 

agriculture and food systems, in particular the FACCE and HDHL Joint Programming 

Initiatives.  

The proposals should also aim at implementing other joint activities including additional 

joint calls without EU co-funding. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 5M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: ERA-NET Co-fund 

São encorajadas propostas de cooperação internacional e deverão estar abertas à 

participação de programas nacionais de países terceiros.  Os participantes das ações da 

ERA-NET Cofund devem ser financiadores da pesquisa: entidades jurídicas que detêm ou 

gerem os programas de investigação e inovação públicos. 

Deadline 11-06-2015 17:00:00 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2296-isib-12b-2015.html
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2.1.1.13 TÓPICO - ISIB-12C-2015 MONITORING AND MITIGATION OF 

AGRICULTURAL AND FORESTRY GREENHOUSE GASES (GHG) 

ISIB-12c-2015 Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG) 

Descrição 

Scope: Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG) 

Monitoring and mitigation of agricultural GHG, including such aspects as reducing 

uncertainties and improving national agricultural GHG inventories (e.g. with ICOS), the 

role of climatic variability and agricultural and forestry practices for GHG emissions, the 

technical and economic potential of CH4 and N2O mitigation, carbon sequestration and 

reduced emissions from energy use and pre-chain inputs, emissions/removals 

certification, economic and policy measures, including trade, barriers to implementation, 

life cycle assessment. 

The main objective of these ERA-NETs is to pool the necessary financial resources from the 

participating national (or regional) research programmes and the EU and to implement 

joint trans-national calls with EU co-funding in the above areas (one co-funded call per 

grant agreement, resulting in grants to third parties). Thematic focusing of these calls 

should be commensurate with the funds available, so as to ensure a reasonable rate of 

success in the call. The ERA-NETs should seek synergies with other relevant European and 

international research and innovation initiatives affecting sustainability and resilience of 

agriculture and food systems, in particular the FACCE and HDHL Joint Programming 

Initiatives.  

The proposals should also aim at implementing other joint activities including additional 

joint calls without EU co-funding. 

Tipo de 

Projeto/orça

mento 

Orçamento tipo do projeto de 5M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: ERA-NET Co-fund 

São encorajadas propostas de cooperação internacional e deverão estar abertas à 

participação de programas nacionais de países terceiros.  Os participantes das ações da 

ERA-NET Cofund devem ser financiadores da pesquisa: entidades jurídicas que detêm ou 

gerem os programas de investigação e inovação públicos. 

Deadline 11-06-2015 17:00:00 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html
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2.1.1.14 TÓPICO -ISIB-12D-2015 SUSTAINABLE CROP PRODUCTION 

ISIB-12d-2015 Sustainable crop production 

Descrição 

Scope: Proposals should address sustainable crop production, including such areas as 

breeding, nutrients recycling and soil-plant-atmosphere interactions, plant health and 

protection, management practices and added value of the products. 

The main objective of these ERA-NETs is to pool the necessary financial resources from the 

participating national (or regional) research programmes and the EU and to implement 

joint trans-national calls with EU co-funding in the above areas (one co-funded call per 

grant agreement, resulting in grants to third parties). Thematic focusing of these calls 

should be commensurate with the funds available, so as to ensure a reasonable rate of 

success in the call. The ERA-NETs should seek synergies with other relevant European and 

international research and innovation initiatives affecting sustainability and resilience of 

agriculture and food systems, in particular the FACCE and HDHL Joint Programming 

Initiatives.  

The proposals should also aim at implementing other joint activities including additional 

joint calls without EU co-funding. 

Tipo de 

Projeto/ 

orçamento 

Orçamento tipo do projeto de 5M€ 

Tipo de ação ou instrumento de financiamento: ERA-NET Co-fund 

São encorajadas propostas de cooperação internacional e deverão estar abertas à 

participação de programas nacionais de países terceiros.  Os participantes das ações da 

ERA-NET Cofund devem ser financiadores da pesquisa: entidades jurídicas que detêm ou 

gerem os programas de investigação e inovação públicos. 

Deadline 11-06-2015 17:00:00 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2298-isib-12d-2015.html
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2.2 HORIZONTE 2020 – PILAR EXCELÊNCIA CIENTÍFICA 

 

HORIZONTE 2020 - Pilar Excelência Científica 

Descrição 

Com cerca de 32% do orçamento total, o pilar Excelência Científica tem 4 

objetivos específicos: 

- O European Research Council (ERC) irá financiar excelentes investigadores e 

suas equipas de investigação para incentivar a investigação de alto nível, para 

alargar a fronteira da ciência, encorajando o intercâmbio de investigadores 

entre os estados membros da UE. 

- Desenvolvimento e investigação e de colaboração entre os países da UE de 

tecnologias futuras e emergentes. 

- Ações Marie Skłodowska-Curie para formação na área da investigação e 

intercâmbios de conhecimento e de investigadores entre os países membros da 

UE. 

- Desenvolvimento de uma infraestrutura de investigação (incluindo e-

infrastructures). 

Objetivos Gerais 

Criar capacidades a longo prazo, com um foco no futuro da ciência, tecnologia, 

investigadores e inovações, apoiando talentos emergentes de todo o conjunto 

da União e dos países associados, bem como de todo o mundo. Dada a sua 

natureza 'bottom-up', as modalidades de financiamento geridas por iniciativa de 

investigadores, a comunidade científica europeia irá desempenhar um papel 

importante na determinação das linhas de investigação seguidas no âmbito do 

programa. 
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2.2.1. ERC - European Research Council 

As ações do European Research Council (ERC) estão abertas para investigadores de qualquer 

nacionalidade que queiram levar a cabo a sua investigação num país membro da UE ou país associado. 

Investigadores Principais poderão ser de qualquer idade ou nacionalidade e poderão viver em qualquer 

país do mundo aquando da sua candidatura. Os investigadores Principais ERC não têm que estar 

baseados a tempo inteiro na Europa. Existem quatro tipos de subvenções no âmbito do ERC, estas são: 

1. Starting Grants - servem para apoiar investigadores principais numa fase de carreira em que 

estão a começar a sua própria equipa de investigação independente ou programa. As 

candidaturas devem ser submetidas pelo investigador principal que tem responsabilidade pelo 

projeto, em nome da instituição acolhedora. 

2. Consolidator Grant - servem para apoiar investigadores principais numa fase de carreira em 

que estão a começar a sua própria equipa de investigação independente ou programa. 

Submetidas pelo investigador principal que tem responsabilidade pelo projeto, em nome da 

instituição acolhedora. 

3. Advanced Grant - servem para apoiar investigadores principais na fase da carreira em que já 

são líderes de investigação estabelecidos, com um histórico reconhecido de resultados da 

investigação. As propostas são submetidas pelo investigador principal que tem 

responsabilidade pelo projeto, em nome da instituição acolhedora. 

4. Proof of Concept - tem como objetivo maximizar o valor da investigação de excelência através 

do financiamento de trabalho adicional (ou seja, atividades que não foram previstas serem 

financiadas pelo ERC) para verificar o potencial de inovação de ideias que possam surgir de 

projetos financiados pelo ERC. Estas subvenções estão disponíveis apenas para investigadores 

principais cujas candidaturas se baseiam substancialmente em investigações suas 

anteriormente financiadas pelo ERC. 

2.2.2. Ações Marie Skłodowska-Curie 
As Ações Marie Curie são bolsas de investigação europeias disponibilizadas a investigadores, 

independentemente da sua idade, género ou nacionalidade. Para além das bolsas, os investigadores têm 

a possibilidade de ganhar experiência no estrangeiro e no setor privado, e de complementar a sua 

formação com outras competências ou disciplinas que podem vir a ser úteis para as suas carreiras. 

Existem três iniciativas relevantes que deverão ser aqui analisadas, nomeadamente: 

1. Innovative Training Networks – Visam apoiar doutoramentos e formação de investigadores em 

início de carreira 

2. Individual Fellowships - Criam oportunidades para mobilidade intersetorial de investigadores 

experientes, de modo a facilitar evoluções de carreira, melhorar competências de europeus e 

não europeus que queriam trabalhar na UE. 

3. RISE – Research and Innovation Staff Exchange - Cooperação intersetorial e transferência de 

conhecimento através de intercâmbios de investigadores. 
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Programa LIFE 2014-2020 

3. Programa LIFE 2014-2020 

Descrição 

O programa LIFE visa contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a 

consecução dos objetivos e metas da Estratégia Europeia 2020, o 7.º Programa 

de Ação em matéria de Ambiente e outras estratégias e planos relevantes da UE 

em matéria de ambiente e clima, financiando projetos de elevado valor 

acrescentado. 

Está dividido em duas áreas principais - “Ambiente” e “Ação Climática” - que por 

sua vez se dividem em várias subprioridades. 

Dentro destas áreas principais, o programa irá cofinanciar projetos-piloto e de 

demonstração através de subvenções com o objetivo de desenvolver, testar e 

demonstrar abordagens de políticas, de gestão, boas práticas e soluções, 

incluindo o desenvolvimento e demonstração de tecnologias inovadoras 

relacionadas com desafios ambientais, prontas para serem reproduzidas, 

transferidas ou integradas. 

Por outro lado, serão cofinanciados através de subvenções, projetos de 

informativos, de sensibilização e divulgação, para promover a conscientização 

sobre questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, incluindo a 

geração de apoio público e das partes interessadas na decisão política da União 

no domínio do ambiente.  

Áreas prioritárias 

O subprograma “Ambiente” tem três domínios prioritários: 

1. Ambiente e eficiência dos recursos 

2. Natureza e Biodiversidade 

3. Governação e informação em matéria de ambiente 

O subprograma “Ação Climática” tem três domínios prioritários: 

1. Mitigação das alterações climáticas 

2. Adaptação às alterações climáticas 

3. Governação e informação em matéria de clima 

Objetivos Gerais 

- Contribuir para a transição para uma economia eficiente em termos de 

recursos, hipocarbónica e resistente às alterações climáticas, para a proteção e a 

melhoria da qualidade do ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, incluindo o apoio à rede Natura 2000 e o combate à degradação 
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dos ecossistemas; 

- Melhorar o desenvolvimento, a aplicação e o controle da execução da política 

e da legislação da União em matéria de ambiente e de clima e dinamizar e 

promover a integração dos objetivos ambientais e climáticos noutras políticas da 

União e na prática dos setores público e privado, nomeadamente mediante o 

reforço da capacidade dos setores público e privado; 

- Apoiar a melhoria da governação ambiental e climática a todos os níveis, 

incluindo uma maior participação da sociedade civil, das ONG e dos 

intervenientes a nível local; 

- Apoiar a execução do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente. 

Critérios de 

Elegibilidade 

- Entidades publicas e/ou privadas em consórcio ou individualmente 

- Ações têm que ser desenvolvidas em território da EU 

- Países parceiros da UE podem participar 

- Proposta apresentada em duas fases: 

1. Nota conceptual do projeto 

2. Desenvolvimento de proposta 

Orçamento 

A dotação financeira global para a execução do Programa LIFE entre 2014 e 

2020 é de € 3.456.655.000, sendo € 2.592.491.250 afetos ao subprograma 

relativo ao ambiente e € 864.163.750 afetos ao subprograma relativo à ação 

climática. 

- Para os primeiros dois anos – 2014-2015 do LIFE os custos elegíveis dos 

projetos são financiados até 60%.  

 - No período 2016-2017 os projetos serão financiados em 55% do total dos 

custos elegíveis. 
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4. INTERREG – Programa de Cooperação Territorial Europeu  

Descrição 

O programa de Cooperação Territorial Europeu enquadra-se no âmbito do 

Regulamento "Cooperação Territorial Europeia", com o objetivo geral de 

assegurar um desenvolvimento sustentável e harmonioso do espaço europeu 

(cooperação sem fronteiras) através de um conjunto de ações transnacionais 

relacionadas com as prioridades de investimento. O objetivo é permitir a troca 

de experiências, conhecimentos e boas práticas, entre as partes interessadas de 

diferentes regiões europeias. O programa encontra-se estruturado em 

diferentes programas operacionais, sendo os mais relevantes no âmbito do 

presente documento:  

1. Vertente Transfronteiriça – visa apoiar a cooperação entre regiões 

transfronteiriças da UE – para Portugal serão visadas regiões 

fronteiriças entre Portugal e Espanha. 

O Espaço Transfronteiriço de Espanha-Portugal é formado pelas 17 

NUTS III pertencentes aos dois países, assim como pelas 16 NUTS III 

correspondentes às zonas adjacentes: 

• Território transfronteiriço: Ourense, Pontevedra, Zamora, 

Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Minho-Lima, Cávado, Alto 

Trás-os-Montes, Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto 

Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Algarve. 

• Território adjacente: A Coruña, Lugo, Ávila, León, Valladolid, 

Cádiz, Córdoba, Sevilla, Ave, Tâmega, Grande Porto, Dão-Lafões, 

Serra da Estrela, Cova da Beira, Pinha Interior Sul e Alentejo Litoral. 

2. Vertente Transnacional – parcerias internacionais entre países da 

UE e países parceiros da UE, de acordo com 13 regiões definidas. 

Para Portugal, existem 3 zonas previstas: 

• Zona Atlântica – Portugal; Espanha; França; Irlanda; Reino Unido.  

• MAC – Madeira, Açores e Canarias, mais Mauritânia, Cabo Verde 

e Senegal. 

• Mediterrâneo – Portugal, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, 

Chipre, Malta, Eslovénia, Reino Unido mais a Albânia, a Bósnia 

e Herzegovina e o Montenegro. 

• Sudoeste Europeu – Portugal, Espanha, França, Reino Unido e 

Gibraltar 

3. Vertente Interregional - cooperação entre regiões de diferentes 

Estados-Membro 
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Áreas prioritárias 

Espaço Transfronteiriço - Através deste PO, procurar-se-

á essencialmente capitalizar os resultados alcançados em 

anteriores gerações deste programa de cooperação,  

tendo o programa sido estruturado nos seguintes 5 eixos prioritários: 

Eixo Prioritário 1: Crescimento inteligente através da cooperação 

transfronteiriça para a promoção da inovação, focado em: 

 - Melhorar a excelência científica do Espaço de Cooperação transfronteiriça e as 

linhas de investigação com potencial para serem competitivas 

internacionalmente. 

- Melhorar a participação do tecido empresarial nos processos de inovação e nas 

atividades de I&D+i mais próximas ao mercado (desenvolvimento tecnológico, 

testes de ensaio, inovação) suscetíveis de serem explorados comercialmente. 

Eixo Prioritário 2: Crescimento inclusivo através da cooperação transfronteiriça 

para a competitividade empresarial, dedicado a: 

- Melhorar as condições necessárias e propícias ao surgimento de novas 

iniciativas empresariais garantindo a sua sustentabilidade e impulsionando o seu 

crescimento. 

- Promover a competitividade nos setores que apresentem vantagens mais 

competitivas no Espaço de Cooperação. 

Eixo Prioritário 3: Crescimento sustentável através da cooperação 

transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhor gestão dos recursos 

naturais, através do qual se pretende: 

- Promover o aumento da resiliência territorial aos riscos naturais. 

- Proteger e valorizar o património cultural e natural, como suporte de base 

económica da região transfronteiriça. 

- Reforçar o desenvolvimento local sustentável ao longo de toda a linha 

fronteiriça de Espanha e Portugal. 

- Aumentar os níveis de eficiência na utilização dos recursos naturais para 

contribuir para o desenvolvimento da economia verde no espaço de 

cooperação. 

Eixo Prioritário 4: Melhoria da capacidade institucional e a eficiência da 

administração pública, consolidando as estratégias de diálogo e inter-relação, 

que permitam avançar com novas iniciativas entre os vários atores que operam 

na fronteira. 

Eixo Prioritário 5: Assistência Técnica. 

Website: http://www.poctep.eu/  

http://www.poctep.eu/
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Espaço Atlântico - A área geográfica elegível é 

composta por 37 regiões pertencentes a 5 países 

(Portugal, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido). 

Eixo Prioritário 1 – Promover a inovação e a competitividade 

- PI 1b - Fomento do investimento empresarial em I+i, ou desenvolvimento de 

vínculos e sinergias entre as empresas, os centros de investigação e 

desenvolvimento e o setor do ensino superior. 

Eixo Prioritário 2 – Promover a eficiência dos recursos 

- PI 4a - Promoção da produção e distribuição de energia proveniente de fontes 

renováveis; 

- PI 6g - Melhoria do ambiente urbano, recuperação de zonas industriais e 

redução da poluição do ar. 

Eixo Prioritário 3 – Fortalecer os sistemas de gestão de riscos 

- PI 5b - Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, 

assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de 

gestão de catástrofes. 

Eixo Prioritário 4 – Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais 

- PI 6c - Proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e 

natural; 

- PI 6d - Proteção e reposição da biodiversidade, a proteção e reabilitação dos 

solos e a promoção de serviços ligados a ecossistemas, incluindo a rede NATURA 

2000 e infraestruturas verdes. 

Eixo Prioritário 6 - Assistência Técnica  

Website: http://atlanticarea.ccdr-n.pt/presentation/2014-2020  

 

 Sudoeste Europeu - O espaço SUDOE é composto por 

30 NUT III pertencentes a 4 países (Portugal, Espanha, 

França e Reino Unido-Gibraltar). O Programa aposta na 

concentração dos recursos financeiros com base em dois princípios 

fundamentais, competitividade e sustentabilidade. 

Eixo Prioritário 1 - Promover a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação 

-PI 1b - Fomento do investimento empresarial em I+i, ou desenvolvimento de 

vínculos e sinergias entre as empresas, os centros de investigação e 

http://atlanticarea.ccdr-n.pt/presentation/2014-2020
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desenvolvimento e o setor do ensino superior. 

Eixo Prioritário 2 - Melhorar a competitividade das PME 

- PI 3a - Promoção do espírito empresarial, em particular facilitando o 

aproveitamento económico de novas ideias e estimulando a criação de novas 

empresas, também através de incubadoras de empresas; 

- PI 3b - Desenvolvimento e a aplicação de novos modelos empresariais para as 

PME, em particular para a sua internacionalização. 

Área de Intervenção 2 - Desenvolvimento Sustentável 

Eixo Prioritário 3 - Favorecer a transição para uma economia de baixo carbono 

em todos os setores 

- PI 4c - Fomento da eficiência energética e a utilização de energias renováveis 

nas infraestruturas públicas, incluindo os edifícios públicos e o setor da 

habitação. 

Eixo prioritário 4 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção 

e gestão de riscos. 

- PI 5b - Fomento do investimento para abordar os riscos específicos, garantia de 

preparação face às catástrofes e desenvolvimento de sistemas de gestão de 

catástrofes. 

Eixo prioritário 5 - Proteger o meio ambiente e promover a eficiência no que 

respeita a utilização eficiente dos recursos. 

- PI 6c - Proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e 

natural; 

- PI 6d - Proteção e reposição da biodiversidade e do solo e promoção de 

serviços relacionados com o ecossistema, incluindo a rede NATURA 20000 e as 

infraestruturas verdes. 

Eixo prioritário 6 - Assistência Técnica 

Website:http://www.interreg-sudoe.eu/PRT/d/178/SUDOE-2014-

2020/Consulta-publica-PO   

 

 Mediterrâneo - este espaço é composto por 57 

regiões de 10 países da União Europa (Chipre, 

Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, 

Malta, Portugal, Reino Unido), e 3 países candidatos 

(Albânia, Bósnia Herzegovina e Montenegro). O Programa irá cobrir uma área 

mais ampla do que o Programa anterior devido à inclusão na área geográfica 

http://www.interreg-sudoe.eu/PRT/d/178/SUDOE-2014-2020/Consulta-publica-PO
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT/d/178/SUDOE-2014-2020/Consulta-publica-PO
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elegível de novas regiões, nomeadamente a região de Lisboa. 

Eixo Prioritário 1: Promover a capacidade inovadora das regiões MED para um 

crescimento sustentável e inteligente 

- Promover o investimento das empresas em I&D e o desenvolvimento de 

ligações e sinergias entre empresas, centros de investigação e desenvolvimento 

e o setor do ensino superior. 

- Incentivar o investimento das empresas em Investigação e Inovação e o 

desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de 

investigação e desenvolvimento e setor de ensino superior, nomeadamente 

promover o investimento no desenvolvimento de produtos e serviços, 

transferência de tecnologia, inovação social, eco inovação, aplicações de 

serviços públicos, estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta pela 

especialização inteligente e suporte para as atividades de pesquisa tecnológica e 

aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce dos produtos, avançado 

fabricação e as primeira das capacidades de produção, em especial nos 

domínios de tecnologias chaves genéricas e na difusão de tecnologias para fins 

gerais. 

Eixo Prioritário 2: Promover estratégias para baixas emissões de carbono e 

eficiência energética nos territórios MED: cidades, ilhas e espaços 

- Apoiar a eficiência energética, gestão de energia inteligente e a utilização de 

energias renováveis em infraestruturas públicas, inclusive em prédios públicos e 

no setor da habitação; 

- Promover as estratégias de desenvolvimento de baixas emissões de carbono 

para todos os tipos de territórios, em particular as zonas urbanas, incluindo a 

promoção de uma mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de 

adaptação às alterações climáticas. 

Eixo Prioritário 3: Proteger e promover os recursos naturais e culturais do 

Mediterrâneo 

- Preservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e cultura; 

- Proteger e restaurar a biodiversidade e os solos e promover serviços 

relacionados aos ecossistemas, nomeadamente através da rede NATURA 2000 e 

infraestruturas verdes. 

Eixo Prioritário 4: Reforçar a governança do Mediterrâneo 

- Apoiar o processo de fortalecimento e do desenvolvimento dos quadros 

multilaterais de coordenação no Mediterrâneo para dar respostas conjuntas aos 

desafios comuns. 

Eixo Prioritário 5: Assistência Técnica 
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Website: http://www.programmemed.eu/en 

 
 Cooperação Interregional - promove o 

intercâmbio de experiências entre parceiros 

em toda a União Europeia, o apoio e a partilha 

de conhecimento e transferência de boas práticas entre autoridades regionais e 

locais e outros atores de relevância regional, principalmente no âmbito de 

iniciativas que promovam o crescimento e o emprego. A área geográfica elegível 

é composta por regiões NUT II nos 28 Estados Membros da União Europeia, na 

Noruega e na Suíça, abrangendo, na sua totalidade, 286 regiões. 

Eixo Prioritário 1: Investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação 

- Reforçar a investigação e a infraestrutura da inovação e as capacidades para a 

investigação de excelência, promovendo centros de competência, em particular 

os de interesse Europeu. 

- Promover o investimento empresarial na investigação e na inovação, 

desenvolvendo ligações e sinergias entre empreses, investigação e centros de 

desenvolvimento e o setor da educação superior, promovendo em particular o 

investimento no desenvolvimento de produtos e serviços, o incentivo à procura, 

redes, clusters e inovação aberta através da especialização inteligente e apoiar a 

tecnologia e a investigação aplicada, linhas pilotos, ações primárias de validação 

de produto, capacidades de fabricação avançada e primeira produção, 

nomeadamente nas principais tecnologias e difusão de tecnologias de uso geral. 

Eixo Prioritário 2: Competitividade de pequenas e médias empresas 

- Apoio à capacidade das PME para envolver-se no crescimento nos mercados 

regionais, nacionais e internacionais e em processos de inovação. 

Eixo Prioritário 3: Economia de baixo carbono 

- Promover estratégias de baixo carbono para todos os tipos de territórios, em 

particular para as áreas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade 

multimodal urbana sustentável e adaptação de medidas relevantes para a 

mitigação 

Eixo Prioritário 4: Ambiente e recursos 

- Conservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e cultural 

- Apoiar a transição industrial para uma economia de recursos eficientes, 

promover o crescimento verde, eco inovação e gestão de desempenho 

ambiental nos setores público e privado. 

Eixo Prioritário 5: Assistência Técnica 

Website: http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/  

http://www.programmemed.eu/en
http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/
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Critérios de 

Elegibilidade 

- Podem concorrer ao INTERREG autoridades regionais e locais, bem como 

entidades publicas equivalentes.  

- Os projetos INTERREG têm de incluir pelo menos dois parceiros de dois países 

diferentes. 

- A taxa de financiamento das subvenções INTERREG varia entre 75% e 85%. 

Orçamento 

- O INTERREG é financiado através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural 

(FEDER). 

- Para toda a UE, o FEDER dispõe de 8.9 mil milhões de Euros. 

-O Programa de Cooperação Transnacional para o Espaço Atlântico 2014-2020 é 

cofinanciado pelo FEDER, no montante de 140 013 194€. 

- O Programa de Cooperação Transnacional para o Sudoeste Europeu (SUDOE) 

2014-2020 é cofinanciado em 106 810 523€. 

-O Programa de Cooperação Transnacional para o Mediterrâneo 2014-2020 é 

cofinanciado pelo FEDER, com um orçamento de 224 322 525€. 

- O Programa Interreg Europa 2014-2020 o programa cofinanciado pelo FEDER, 

conta com um orçamento de 359.326.000€. 
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Portugal 2020 

5. Portugal 2020 

Descrição 

O Portugal 2020 estrutura as intervenções, os investimentos e as prioridades de 

financiamento fundamentais para promover, no nosso país, o crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo no período 2014-2020. 

Deste modo, o Portugal 2020 é, antes de mais, um programa que define os 

traços gerais que deverão orientar a aplicação, em Portugal, dos fundos 

estruturais europeus. Os fundos estruturais serão, entre 2014 e 2020, o 

instrumento essencial de apoio ao desenvolvimento do País e à correção das 

assimetrias regionais que ainda persistem. 

Programas 

Operacionais 

Existem programas operacionais temáticos no continente, Programas 

Operacionais Regionais no Continente, Programas Regionais nas Regiões 

Autónomas, Programas Operacionais de Cooperação Territorial Europeia, 

Programa de desenvolvimento rural e das pescas, e um programa operacional 

de assistência técnica.  

 

  



 

51 
 

5.1. PROGRAMAS OPERACIONAIS TEMÁTICOS NO CONTINENTE 

Programas Operacionais Temáticos no Continente 

Programas 

Operacionais/ 

Objetivos 

Existem 4 Programas Operacionais Temáticos no Continente: 

1. Competitividade e Internacionalização (POCI) - mobiliza seis 

Objetivos Temáticos (OT), estruturados em torno dos seguintes 

Eixos: 

• Eixo I: Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e 

da inovação (OT1). 

• Eixo II: Reforço da competitividade das PME incluindo a redução 

de custos públicos de contexto (OT3 e OT2). 

• Eixo III: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do 

emprego (OT8). 

• Eixo IV: Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos 

estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas (OT7). 

• Eixo V: Reforço da capacidade institucional das autoridades 

públicas e das partes interessadas e da eficiência da administração 

pública (OT11). 

• Eixo VI: Assistência Técnica. 

2. Inclusão Social e Emprego (PO ISE) - OT 8. Promoção da 

sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade 

dos trabalhadores; 

OT 9. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à 

discriminação. 

3. Capital Humano (POCH) - OT 10. Investimentos na educação, na 

formação e na formação profissional para a aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da vida. 

4. Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR) – 

Promoção de uma Economia de Baixas Emissões de Carbono, da 

Adaptação às Alterações Climáticas e prevenção de riscos e da 

maior Proteção do Ambiente e Eficiência de Recursos. 

Dotação 

Orçamental 

1. PO Competitividade e Internacionalização – 4.414 milhões de Euros  

2. PO Inclusão Social e Emprego – 2.130 milhões de Euros 

3. PO Capital Humano – 3.096 milhões de Euros 

4. PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos – 2.253 

milhões de Euros 
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5.2. PROGRAMAS OPERACIONAIS REGIONAIS NO CONTINENTE  

Programas Operacionais Regionais no Continente  

Programas 

Operacionais/ 

Objetivos 

Existem 5 programas operacionais regionais no continente: 

1. Norte - “PO Norte 2020” - caracteriza-se por uma significativa 

concentração dos apoios em medidas de política regional com 

efeitos permanentes (estruturais) do lado da oferta, (i) 

promovendo-se a intensificação tecnológica da base produtiva, (ii) 

valorizando-se ativos e recursos intensivos em território e 

suscetíveis de produção de bens serviços comercializáveis em 

mercado alargado, (iii) explorando-se novos mercados e novos 

modelos de negócio e de internacionalização do tecido 

empresarial, isto a par com um (iv) forte investimento na melhoria 

das competências do capital humano, nomeadamente na área da 

formação avançada. 

2. Centro – “PO Centro 2020” – foram identificadas quatro 

Plataformas de Inovação – 1. Soluções industriais sustentáveis; 2. 

Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais; 3. 

Tecnologias ao serviço da qualidade de vida; e 4. Inovação 

territorial. Estas plataformas orientam 9 objetivos temáticos: i) 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS); ii). 

Competitividade e Internacionalização da Economia Regional 

(COMPETIR); iii). Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER); iv). 

Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e 

CONVERGIR); v). Fortalecer a Coesão Social e Territorial 

(APROXIMAR e CONVERGIR); vi). Afirmar a sustentabilidade dos 

recursos (SUSTENTAR); vii). Afirmar a sustentabilidade dos 

territórios (CONSERVAR); viii). Reforçar a capacitação institucional 

das entidades regionais (CAPACITAR); ix). Reforçar a rede urbana 

(CIDADES). 

3. Lisboa e Vale do Tejo - “PO Lisboa 2020” - o PO Lisboa mobiliza os 

seguintes objetivos temáticos que se traduzem operacionalmente 

em oito eixos: 1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação; 2. Reforçar a competitividade das PME; 3. 

Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de 

carbono em todos os setores 4. Preservar e proteger o ambiente e 

promover a utilização eficiente dos recursos 5. Promover a 

sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 

http://norte2020.pt/


 

53 
 

dos Trabalhadores; 6. Promover a inclusão social e combater a 

pobreza e a discriminação; 7. Investir no ensino, nas competências 

e na aprendizagem ao longo da vida 8. Desenvolvimento Urbano 

Sustentável 

4. Alentejo - “PO Alentejo 2020” – o POR Alentejo operacionaliza-se 

em 10 eixos: Competitividade e internacionalização das PME; 

Ensino e Qualificação do Capital Humano; Investigação, 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Regeneração e 

Reabilitação Urbana; Emprego e Valorização Económica de 

Recursos Endógenos; Coesão Social e Inclusão; Eficiência 

Energética e Mobilidade; Ambiente e Sustentabilidade; 

Capacitação Institucional e Modernização Administrativa; 

Assistência Técnica. 

5. Algarve - “PO CRESC Algarve 2020” – o POR Algarve concretiza 

operacionalmente as suas prioridades nos seguintes eixos: 

Promover a investigação e inovação regional; Apoiar a 

internacionalização, a competitividade empresarial e o 

empreendedorismo qualificado; Promover a sustentabilidade e 

eficiência dos recursos; Reforçar a competitividade do Território; 

Investir no emprego; Afirmar a coesão social e territorial; Reforçar 

as competências; Modernizar e capacitar a Administração. 

Dotação 

Orçamental 

PO Norte – 3.79 milhões de Euros 

PO Centro – 2.155 milhões de Euros 

PO Alentejo – 1.083 milhões de Euros 

PO Lisboa – 833 milhões de Euros 

PO Algarve – 319 milhões de Euros 

 

  

http://alentejo.portugal2020.pt/
http://algarve.portugal2020.pt/site/content/inicio-algarve2020
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5.3 PROGRAMAS REGIONAIS NAS REGIÕES AUTÓNOMAS 

Programas Regionais nas Regiões Autónomas 

Programas 

Operacionais/ 

Objetivos 

Existem dois Programas Regionais nas Regiões Autónomas, uma para os Açores 

e outro para a Madeira. 

 Existem 4 grandes linhas de orientação estratégica para os Açores – “PO Açores 

2020”: 

1. Inovação na utilização dos recursos endógenos, materiais e 

imateriais, com uma economia assente na exportação; 

2. Relevância nos fluxos de bens e pessoas, no contexto do sistema 

logístico e de transporte marítimo entre a europa e o continente 

americano, complementada com uma utilização plena das redes e 

infraestruturas de transmissão de dados; 

3. Criação de oportunidades de participação, de aprendizagem ao 

longo da vida, de acesso ao emprego e de plena realização, das 

crianças e jovens, dos idosos e das famílias; 

4. Qualificação de espaços urbanos, com respostas eficazes na 

proteção da biodiversidade e dos ecossistemas e na adaptação às 

alterações climáticas. 

A intervenção do programa regional para a Madeira – “PO Compromisso 

Madeira 2020” - basear-se-á na seguinte estrutura de eixos prioritários: 

1. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e inovação; 

2. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e da comunicação, 

bem como a sua utilização e qualidade; 

3. Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas (PMEs); 

4. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores; 

5. Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos; 

6. Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral; 

7. Promover a inclusão social e combater a pobreza; 

8. Investimento em competências, educação e aprendizagem ao longo da 

vida; 

9. Reforçar a capacidade institucional e a eficiência da administração 

pública; 

Dotação 

Orçamental 

 PO Açores – 1.040 milhões de Euros 

PO Madeira – 403 milhões de Euros 

 

http://www.poacores2020.azores.gov.pt/
http://www.poacores2020.azores.gov.pt/
http://www.idr.gov-madeira.pt/compromissomadeira2020/
http://www.idr.gov-madeira.pt/compromissomadeira2020/
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5.4 SISTEMA DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS 

Descrição 

O Sistema de Incentivos às Empresas encontra-se presente no Programa 

Operacional Temático Competitividade e Internacionalização (POCI). 

Fundamentalmente, pretende aglomerar instrumentos de apoio destinados à 

generalidade das empresas, possibilitando o financiamento de novos projetos 

de investimento nos domínios da Inovação produtiva, da Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico e da Qualificação e Internacionalização de PME. 

Por norma, o acesso a estes incentivos realiza-se através da publicação de 

concursos com um prazo limite para apresentação e fundamentação dos 

projetos, sendo avaliados de acordo com referenciais e critérios de seleção 

próprios e hierarquizados em função da pontuação final obtida. São sobretudo 

valorizados e apoiados projetos de investimento que promovam a inovação, a 

competitividade e a internacionalização das empresas portuguesas, sendo que 

as PME podem beneficiar de majorações de incentivo e de condições mais 

favoráveis. 

O financiamento concedido pode assumir três tipos de natureza: a fundo 

perdido (ie, não reembolsável), reembolsável ou misto (uma componente a 

fundo perdido e outra componente reembolsável). 

Para projetos de investimento na área agrícola, existem diretrizes próprias que 

estabelecem o limite de elegibilidade dos investimentos neste Sistema de 

Incentivos, em função do Fundo financiador do programa, por forma a garantir o 

respeito estrito pelas normas e restrições europeias e a observar as regras de 

eficiência que determinam a utilização mais racional e adequada dos recursos 

públicos e que delimitam o âmbito de intervenção e de financiamento dos 

instrumentos financeiros. Assim, este Sistema de Incentivos pode excluir CAEs 

de natureza agrícola de algumas tipologias de investimento ou de concursos. 

Tipologias de 

Investimento 

O sistema de incentivos às empresas abrange as seguintes tipologias de 

investimento: 

a) Inovação empresarial e empreendedorismo 

 Inovação Produtiva Não PME 

 Empreendedorismo Qualificado e Criativo (incluindo Vale 

Empreendedorismo) 

 Inovação Produtiva PME 
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b) Qualificação e Internacionalização das PME 

 Internacionalização das PME (incluindo Vale Internacionalização) 

 Qualificação das PME (incluindo Vale Inovação) 

 

c) Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

 Projetos I&D empresas 

 Projetos Demonstradores 

 Programas mobilizadores 

 Núcleos de I&D 

 Proteção de Propriedade intelectual e industrial 

 Internacionalização I&D 

 Vale I&D 
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5.4.1. INOVAÇÃO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO 

INOVAÇÃO PRODUTIVA – NÃO PME 

Objetivos e 

Prioridades 

 O presente sistema de incentivos destina-se à promoção da inovação no tecido 

empresarial, traduzida na produção de novos bens e serviços transacionáveis e 

internacionalizáveis diferenciadores e de qualidade e com elevado nível de 

incorporação nacional, criando oportunidades de internacionalização ou 

reforçando a qualidade do tecido empresarial das regiões, nomeadamente em 

articulação com as prioridades da estratégia de investigação e inovação para 

uma especialização inteligente.  

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos promovidos por Não PME compreendendo atividades de inovação 

produtiva, sendo suscetíveis de incentivo as seguintes tipologias: 

- Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da 
produção atual através da transferência e aplicação de conhecimento; 

- Adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou 
métodos de fabrico. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 35%, sob forma de subsídio reembolsável, juro 0%, com plano total 

de 8 anos, período de carência de 2 anos e de reembolso de 6 anos
[1]

, podendo 

ser acrescido das seguintes majorações, até ao limite máximo de 75% do valor 

do investimento elegível:  

- Majoração “Territórios de baixa densidade”: 10%; 
- Majoração “Demonstração e disseminação”: 10%; 
- Majoração “Sustentabilidade”: 10%. 

Em função da avaliação dos resultados do projeto, pode ser concedida uma 

isenção de reembolso de uma parcela do incentivo reembolsável, até ao limite 

máximo de 50%, em função do grau de superação das metas e do impacte do 

projeto. 

[1] exceto para projetos de criação de novos estabelecimentos hoteleiros e conjuntos 

turísticos: plano total de reembolso de 10 anos, período de carência de 3 anos e de 

reembolso de 7 anos. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- O projeto ter uma duração máxima de execução de dois anos; 
- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 20%; 
- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e 

inovação para uma especialização inteligente; 
- Data de candidatura anterior à de início dos trabalhos (sendo passíveis de 

ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, até ao 
valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade desde 
que realizados há menos de um ano); 

- Requer-se a criação de emprego qualificado, a geração de um efeito de 
arrastamento em PME e o aumento da produção transacionável e 
internacionalizável. 

- No caso de Não PME localizadas nas NUTS II Lisboa e Algarve, apenas são 
elegíveis atividades de inovação produtiva a favor de uma nova atividade; 

- Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma 
tipologia de projetos. 
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INOVAÇÃO PRODUTIVA – PME 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se à promoção da inovação no tecido 

empresarial, traduzida na produção de novos bens e serviços transacionáveis e 

internacionalizáveis diferenciadores e de qualidade e com elevado nível de 

incorporação nacional, criando oportunidades de internacionalização ou 

reforçando a qualidade do tecido empresarial das regiões, nomeadamente em 

articulação com as prioridades da estratégia de investigação e inovação para 

uma especialização inteligente.  

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos promovidos por PME compreendendo atividades de inovação 

produtiva, sendo suscetíveis de incentivo as seguintes tipologias: 

- Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da 
produção atual através da transferência e aplicação de conhecimento; 

- Adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou 
métodos de fabrico, de logística e distribuição, bem como métodos 
organizacionais ou de marketing. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 35%, sob forma de subsídio reembolsável, juro 0%, com plano total 

de 8 anos, período de carência de 2 anos e de reembolso de 6 anos
[1]

, podendo 

ser acrescido das seguintes majorações, até ao limite máximo de 75% do valor 

do investimento elegível:  

- Majoração “Tipo de Empresa”:  
- 15% ME’s ou PE’s com investimento elegível ≥ 5M€ 
- 25% PE’s com investimento < 5M€; 

- Majoração “Territórios de baixa densidade”: 10%; 
- Majoração “Demonstração e disseminação”: 10%; 
- Majoração “Sustentabilidade”: 10%. 

Em função da avaliação dos resultados do projeto, pode ser concedida uma 

isenção de reembolso de uma parcela do incentivo reembolsável, até ao limite 

máximo de 50%, em função do grau de superação das metas e do impacte do 

projeto. 

[1] exceto para projetos de criação de novos estabelecimentos hoteleiros e conjuntos 

turísticos: plano total de reembolso de 10 anos, período de carência de 3 anos e de 

reembolso de 7 anos. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- O projeto ter uma duração máxima de execução de dois anos; 
- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15%; 
- Data de candidatura anterior à de início dos trabalhos (sendo passíveis de 

ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, até ao 
valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade desde 
que realizados há menos de um ano); 

- Requer-se a criação de emprego qualificado, a geração de um efeito de 
arrastamento em PME e o aumento da produção transacionável e 
internacionalizável. 

- Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma 
tipologia de projetos. 
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EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se à promoção do empreendedorismo 

qualificado e criativo das PME recentemente criadas em setores com fortes 

dinâmicas de crescimento, incluindo indústrias criativas e culturais, e/ou setores 

com maior intensidade de tecnologia e conhecimento ou que valorizem a 

aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços, 

valorizando a articulação com o ecossistema do empreendedorismo. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos promovidos por PME, com menos de 24 meses de atividade, sendo 

suscetíveis de incentivo os investimentos de natureza inovadora, relacionados 

com a criação de um novo estabelecimento, que se traduzam na produção de 

bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado nível de 

incorporação nacional. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 35%, sob forma de subsídio reembolsável, juro 0%, com plano total 

de 8 anos, período de carência de 2 anos e de reembolso de 6 anos
[2]

, podendo 

ser acrescido das seguintes majorações, até ao limite máximo de 75% do valor 

do investimento elegível:  

- Majoração “Empreendedorismo Qualificado e Criativo”: 10%; 

- Majoração “Tipo de Empresa”: 15% ME’s com investimento elegível ≥ 5M€ 
ou 25% PE’s com investimento < 5M€; 

- Majoração “Territórios de baixa densidade”: 10%; 
- Majoração “Empreendedorismo jovem ou feminino”: 10%; 
- Majoração “Demonstração e disseminação”: 10%; 
- Majoração “Sustentabilidade”: 10%. 

Em função da avaliação dos resultados do projeto, pode ser concedida uma 

isenção de reembolso de uma parcela do incentivo reembolsável, até ao limite 

máximo de 50%, em função do grau de superação das metas e do impacte do 

projeto. 

[2] exceto para projetos de criação de novos estabelecimentos hoteleiros e conjuntos 

turísticos: plano total de reembolso de 10 anos, período de carência de 3 anos e de 

reembolso de 7 anos. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- Empresa dotada de recursos humanos qualificados e criada há menos de 

24 meses, que realize atividades em sectores com fortes dinâmicas de 

crescimento e/ou de maior intensidade tecnológica e conhecimento ou 

valorizem os resultados de I&D na produção de novos bens e serviços; 

- O projeto ter uma duração máxima de execução de dois anos; 

- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15%; 

- Data de candidatura anterior à de início dos trabalhos (sendo passíveis de 
ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, até ao 
valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade desde 
que realizados há menos de um ano). 
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VALE EMPREENDEDORISMO 
 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se a reforçar a capacitação empresarial 

das PME através do estímulo e apoio ao desenvolvimento de novas empresas e 

novos negócios. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos de PME recém-criadas (há menos de 2 anos), que visem a aquisição de 

serviços de consultoria na área do empreendedorismo, nomeadamente a 

elaboração de planos de negócios, bem como serviços de consultoria 

imprescindíveis ao arranque de empresas recém-criadas. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 75%, sob forma de subsídio não reembolsável, até ao limite de 

incentivo de 15.000 Euros. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- Possuir situação líquida positiva; 
- A data da candidatura ser anterior à data de início da contratação com o 

prestador do serviço; 
- Ter uma duração máxima de execução de 12 meses; 
- Demonstrar a natureza incremental e não recorrente da atividade 

contratada; 
- Corresponder a uma aquisição de serviços a entidade registada enquanto 

entidade acreditada e evidenciar que no âmbito da aquisição do serviço foi 
efetuada a consulta a pelo menos duas das entidades acreditadas no 
domínio de intervenção selecionado, quando as houver; 

- Não corresponder a projeto em curso na entidade acreditada; 
- Não ter projetos aprovados na tipologia Inovação produtiva PME. 
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5.4.2 QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME 

QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME – Projetos Individuais 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos visa reforçar a capacitação empresarial das 

PME através do desenvolvimento dos seus processos de qualificação para a 

internacionalização, valorizando a competitividade e capacidade exportadora, 

bem como a inovação organizacional, aplicando novos métodos e processos, 

visando incrementar a flexibilidade e a capacidade de resposta ao mercado 

global 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos promovidos individualmente por uma PME, que se enquadrem nas 

seguintes tipologias: 

Promoção da internacionalização das PME que visem: 

- Conhecimento de mercados externos; 
- Presença na Web / Economia Digital; 
- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas; 
- Prospecção e presença em mercados internacionais; 
- Marketing internacional; 
- Introdução de novos métodos organizacionais nas práticas comerciais ou 

relações externas;  
- Certificações específicas para acesso a mercados externos. 

Qualificação das estratégias de negócio das PME nas seguintes áreas de 

intervenção: 

- Inovação organizacional e gestão - novos métodos ou filosofias de 
organização do trabalho, ações de benchmarking, entre outros; 

- Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC); 
- Criação de marcas e design; 
- Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos - criação 

ou reforço das capacidades laboratoriais; 
- Propriedade industrial – patentes, modelos de utilidade e 

desenhos/modelos;  
- Qualidade – certificação de sistemas, de produtos e serviços com obtenção 

de marcas; 
- Transferência de conhecimento – consultoria, assistência técnica e 

certificação de sistemas de gestão da IDI;  
- Distribuição e logística – sistemas de informação; 
- Ecoinovação – promoção da ecoeficiência e economia circular; 
- Formação profissional – visando melhor eficácia dos processos de inovação; 
- Contratação de até dois recursos humanos altamente qualificados. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 45%, sob forma de subsídio não reembolsável, até ao limite 

máximo de incentivo de 500 mil Euros, podendo ser majorados os apoios aos 

investimentos ao nível da formação, de acordo com a tipologia da organização 

(taxa base de 50% para formação). 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- O projeto ter uma duração máxima de execução de dois anos; 
- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15%; 
- Data de candidatura anterior à de início dos trabalhos (sendo passíveis de 

ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, até ao valor 
de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade desde que 
realizados há menos de um ano); 

- Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma 
tipologia de projetos. 
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VALE INTERNACIONALIZAÇÃO E VALE INOVAÇÃO  

 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se a reforçar a capacitação empresarial 

das PME através do apoio à aquisição de serviços tecnológicos e de 

conhecimento de mercados e de interface com os agentes económicos 

relevantes nos mercados externos. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos de PME, que se enquadrem nas seguintes tipologias. 

Vale Internacionalização: 

- Aquisição de serviços de consultoria na área de prospeção de mercado. 

Vale Inovação: 

 - Aquisição de serviços de: 

(i) Consultoria de inovação, abrangendo as atividades de consultoria de 

gestão; 

(ii) Assistência tecnológica; 

(iii) Consultoria para aquisição, proteção e comercialização de direitos de 

propriedade intelectual e industrial e para acordos de licenciamento; 

(iv) Consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e 

certificação. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 75%, sob forma de subsídio não reembolsável, até ao limite de 

incentivo de 15.000 Euros. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- Possuir situação líquida positiva; 
- A data da candidatura ser anterior à data de início da contratação com o 

prestador do serviço; 
- Ter uma duração máxima de execução de 12 meses; 
- Demonstrar a natureza incremental e não recorrente da atividade 

contratada; 
- Corresponder a uma aquisição de serviços a entidade registada enquanto 

entidade acreditada e evidenciar que no âmbito da aquisição do serviço foi 
efetuada a consulta a pelo menos duas das entidades acreditadas no 
domínio de intervenção selecionado, quando as houver; 

- Não corresponder a projeto em curso na entidade acreditada; 
- Não ter projetos aprovados na mesma tipologia; 
- No caso do Vale Inovação, não deve ter projetos aprovados na prioridade 

de investimento Qualificação PME; 
- No caso do Vale Internacionalização, não ter iniciado o processo de 

internacionalização ou não ter tido atividade exportadora nos últimos 12 
meses. 
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5.4.3 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

PROJETOS I&D EMPRESAS – Projetos Individuais 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se ao reforço da investigação e do 

desenvolvimento tecnológico e à promoção da sustentabilidade e da qualidade 

do emprego, alinhado com os domínios prioritários da estratégia de 

investigação e inovação para uma especialização inteligente, reforçando a 

ligação entre as empresas e as restantes entidades do sistema de I&I e 

promovendo o aumento das atividades económicas intensivas em conhecimento 

e a criação de valor baseada na inovação, através de: 

 Aumento da intensidade de I&I nas empresas e da sua valorização 
económica; 

 Aumento dos projetos e atividades em cooperação das empresas com as 
restantes entidades do sistema de I&I; 

 Desenvolvimento de novos produtos e serviços, em especial em atividades 
de maior intensidade tecnológica e de conhecimento; 

 Reforço das ações de valorização económica dos projetos de I&D com 
sucesso; 

 Aumento da participação nacional nos programas e iniciativas internacionais 
de I&D. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos de I&D promovidos individualmente por empresas, compreendendo 

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. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 25%, sob forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 

1.000.000 Euros (25% do valor excedente terá cariz reembolsável quando for 

igual ou superior a 50.000 euros), podendo ser acrescido das seguintes 

majorações: 

- Majoração “Investigação Industrial”: 25% em tais atividades; 
- Majoração “Tipo de Empresa”: 10% ME’s ou 20% PE’s; 
- Majoração “Cooperação entre empresas”, “Cooperação com entidades não 

empresariais do SI&I” ou “Divulgação Ampla de Resultados”: 15%. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- O projeto ter uma duração máxima de execução de dois anos; 
- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação 

para uma especialização inteligente; 
- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15% (20% no caso de 

Não PME); 
- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos (sendo 

passíveis de ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, 
até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade 
desde que realizados há menos de um ano); 

- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação 
para uma especialização inteligente. 
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PROJETOS I&D EMPRESAS – Projetos em Co-promoção 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se ao reforço da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico e à promoção da sustentabilidade e da qualidade 
do emprego, alinhado com os domínios prioritários da estratégia de investigação 
e inovação para uma especialização inteligente, por via do reforço da ligação 
entre as empresas e as restantes entidades do sistema de I&I, tendo em vista a 
promovendo o aumento das atividades económicas intensivas em conhecimento 
e a criação de valor baseada na inovação, com base no desenvolvimento de 
novos produtos, processos e serviços, em especial em atividades de maior 
intensidade tecnológica e de conhecimento. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos liderados por empresas e que envolvam a colaboração efetiva entre 

agentes 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, compreendendo 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. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 25%, sob forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 

1.000.000 Euros (25% do valor excedente terá cariz reembolsável quando for 

igual ou superior a 50.000 euros), podendo ser acrescido das seguintes 

majorações: 

- Majoração “Investigação Industrial”: 25% em tais atividades; 
- Majoração “Tipo de Empresa”: 10% ME’s ou 20% PE’s; 
- Majoração “Cooperação entre empresas”, “Cooperação com entidades não 

empresariais do SI&I” ou “Divulgação Ampla de Resultados”: 15%. 
- A taxa de incentivo das entidades não empresariais do sistema de I&I é 

calculada em função da média ponderada das taxas de incentivo aplicadas a 
cada uma das empresas beneficiárias ou de 75% quando a cooperação não 
implique auxílios de Estado indiretos às empresas beneficiárias 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- O projeto tem uma duração máxima de execução de três anos; 
- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação 

para uma especialização inteligente; 
- No caso de PME apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15% 

(20% no caso de Não PME) e no caso de entidades não empresariais do 
sistema de I&I uma situação líquida positiva; 

- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos (sendo 
passíveis de ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, 
até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade 
desde que realizados há menos de um ano). 
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PROJETOS NÚCLEOS DE I&D – Projetos Individuais e em Co-promoção 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se à criação ou reforço de 
competências e capacidades internas das empresas em investigação, 
desenvolvimento tecnológico e gestão da inovação, promovendo o aumento 
das atividades económicas intensivas em conhecimento e a criação de valor 
baseada na inovação, através de Núcleos de I&D, que contribuam para o 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, em especial em atividades de 
maior intensidade tecnológica e de conhecimento. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos que visem a criação ou reforço de competências e capacidades 

internas das empresas em I&D, de acordo com as seguintes tipologias: 

- Núcleos Individuais, sempre que realizados por uma PME; 
- Núcleos em Co-promoção, liderado por PME, visando a constituição e 

dinamização de estruturas I&D de forma colaborativa com entidades 
relevantes do sistema de I&DI (e.g. PMEs, Não PMEs, Universidades, etc.). 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base sob forma de subsídio não reembolsável no valor máximo de:  

- 50% no caso de PME; 
- 15% no caso de Não PME; 
- 75% no caso de entidades não empresariais do sistema de I&I. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15% (20% no caso de 
Não PME e situação líquida positiva no caso de entidades não empresariais 
do sistema de I&I); 

- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação 
para uma especialização inteligente; 

- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos (sendo 
passíveis de ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, 
até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade 
desde que realizados há menos de um ano); 

- Envolver recursos humanos qualificados cujos curricula garantam a sua 
adequada execução, incluindo a obrigatoriedade de contratação de pelo 
menos um doutorado ou quadro técnico com nível de qualificação 
igual/superior a licenciatura e experiência na realização de projetos de I&D; 

- Estar integrado na estratégia de inovação da(s) empresa(s) e sustentado num 
plano de atividades de I&D para execução num horizonte de dois ou três 
anos, consoante se trate respetivamente de projetos individuais ou em co-
promoção; 

- Possuir na data de conclusão do projeto um SG IDI certificado (NP 
4457:2007), sendo que em regime de co-promoção esta condição é aplicável 
a todos os intervenientes empresariais; 

- A participação de Não PME nos projetos em consórcio só é possível se estas 
cooperarem efetivamente com as PME no âmbito dos núcleos em regime 
colaborativo e se as PME em causa suportarem, pelo menos, 30 % dos custos 
totais elegíveis; 

- Ter uma duração máxima de execução de 24 meses no caso de projetos 
individuais e 36 meses no caso de projetos em co-promoção; 

- Sempre que exista incentivo à contratação, os respetivos postos de trabalho 
devem manter-se na empresa durante 3 anos após o encerramento do 
projeto. 
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VALE I&D  

 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se ao reforço da I&D, alinhado com os 

domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma 

especialização inteligente, por via da aquisição de serviços de consultoria em 

atividade de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como de 

serviços de transferência de tecnologia. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos de I&D promovidos por PME, compreendendo a aquisição de serviços 

de consultoria em atividade de investigação e desenvolvimento tecnológico, 

bem como de serviços de transferência de tecnologia. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 75% das despesas elegíveis, sob forma de subsídio não 

reembolsável, até ao limite de incentivo de 15.000 Euros. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- Possuir situação líquida positiva; 
- A data da candidatura ser anterior à data de início da contratação com o 

prestador do serviço; 
- O projeto ter uma duração máxima de execução de doze meses; 
- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação 

para uma especialização inteligente; 
- Demonstrar a natureza incremental e não recorrente da atividade 

contratada; 
- Corresponder a uma aquisição dos serviços a uma entidade registada 

enquanto entidade acreditada;  
- Não corresponder a projeto em curso na entidade acreditada; 
- Não ter projetos aprovados de investimento na área de intervenção de I&D. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO I&D – Projetos Individuais ou em Co-promoção 

 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se ao reforço da I&D, alinhado com os 

domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma 

especialização inteligente, por via da aquisição de serviços de consultoria de 

apoio à internacionalização da I&D empresarial. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos promovidos individualmente ou em consórcio, compreendendo a 

aquisição de serviços de apoio à preparação e submissão de candidaturas a 

programas de I&I financiados pela União Europeia (Horizonte 2020) ou de 

projetos de I&D industrial à escala europeia e a dinamização da participação 

em redes internacionais de I&I, através de viagens e estadas no estrangeiro 

comprovadamente necessárias à execução do projeto. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 50% das despesas elegíveis, sob forma de subsídio não 

reembolsável. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15% (20% no caso de 
Não PME e situação líquida positiva no caso de entidades não empresariais 
do sistema de I&I); 

- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos (sendo 
passíveis de ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, 
até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade 
desde que realizados há menos de um ano); 

- O projeto ter uma duração máxima de execução de vinte e quatro meses; 
- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação 

para uma especialização inteligente; 
- Apresentar um plano de participação em programas e redes internacionais 

de I&I para um período de dois anos; 
- Demonstrar o efeito de adicionalidade gerado pelo projeto, sempre que 

exista histórico de participação em programas europeus de apoio à I&I. 
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PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL I&D  

– Projetos Individuais ou em Co-promoção 

Objetivos e 

Prioridades 

O presente sistema de incentivos destina-se ao reforço da I&D, alinhado com os 

domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma 

especialização inteligente, por via da proteção da propriedade intelectual e 

industrial dos resultados de anteriores projetos de I&D. 

Beneficiários e 

tipologia de projetos 

Projetos realizados individualmente ou em consórcio, com vista a promover, na 

sequência de projetos de I&D apoiados, o registo de direitos de propriedade 

industrial sob a forma de registo de patentes, modelos de utilidade, desenhos 

ou modelos, pelas vias nacional, europeia e internacional. 

Taxa de 

Financiamento 

Taxa Base – 50% das despesas elegíveis, sob forma de subsídio não 

reembolsável. 

Critérios e Condições 

de elegibilidade 

- Ser o complemento de projetos de I&I financiados no âmbito do QREN ou do 
Portugal 2020; 

- Apresentar uma autonomia financeira não inferior a 15% (20% no caso de 
Não PME e situação líquida positiva no caso de entidades não empresariais 
do sistema de I&I); 

- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos (sendo 
passíveis de ser realizados antes dessa data adiantamentos para sinalização, 
até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, e estudos de viabilidade 
desde que realizados há menos de um ano); 

- O projeto ter uma duração máxima de execução de trinta e seis meses; 
- Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação 

para uma especialização inteligente. 
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5.4.4. PLANO ANUAL DE CONCURSOS 
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5.5 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

Programa de Desenvolvimento Rural 

Programas 

Operacionais/ 

Objetivos 

 

Existe um Programa de Desenvolvimento rural para o Continente, Açores e 

Madeira.  

As ações previstas para o Continente estão integradas em quatro grandes áreas 

de intervenção: 

1. Inovação e conhecimento 

2. Competitividade e organização da produção 

3. Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima 

4. Desenvolvimento local 

Para a Região Autónoma dos Açores a lógica de intervenção do Programa 

assenta em três vertentes que se pretendem complementares: 

1. Competitividade do complexo agro-florestal (vertente económica) – 

aumentar a capacidade de gerar valor acrescentado pelo setor agro-

florestal, contribuindo para a diminuição do respetivo défice externo – 

através da reestruturação e desenvolvimento das fileiras do setor 

agroalimentar, da qualidade, da inovação, da visibilidade externa, tendo 

como dimensões de suporte a melhoria das infraestruturas de apoio às 

atividades agrícola e florestal, o reforço do conhecimento e do potencial 

humano e a utilização continuada das terras agrícolas; 

2. Sustentabilidade ambiental (vertente ambiental) – promover os sistemas 

agrícolas e florestais com capacidade de melhor preservar os recursos 

naturais – através do estímulo à gestão sustentável das explorações 

agrícolas e florestais e da promoção de sistemas agrícolas e florestais com 

maior capacidade de retenção de carbono, tendo como dimensão 

transversal a atenuação das alterações climáticas; 

3. Dinâmica dos territórios rurais (vertente territorial e social) – promover a 

revitalização económica e social das zonas rurais – através da promoção 

da diversificação da economia e do emprego, da promoção da melhoria da 

qualidade de vida e do desenvolvimento de competências ao nível local, 

tendo como dimensão transversal a melhoria do aproveitamento dos 

recursos naturais, patrimoniais e humanos dos territórios rurais. 
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Para a Região Autónoma da Madeira as ações estão integradas em duas grandes 

áreas de intervenção: 

1. A melhoria da competitividade das produções regionais, privilegiando a 

produção de bens transacionáveis e a criação de valor acrescentado 

(objetivo competitividade): 

1.1. Promoção da Competitividade das Empresas Agrícolas e 

Agroindustriais, 

1.2. Formação, Inovação, Divulgação 

2. A melhoria da sustentabilidade A produção de um conjunto de bens 

públicos e outras externalidades não valorizáveis pelo mercado, 

compensando os handicaps naturais e estruturais, e promovendo a 

ocupação, preservação e valorização do espaço e da paisagem (objetivo 

sustentabilidade). 

2.1. Desenvolvimento dos Espaços Florestais, 

2.2. Valorização do Espaço Rural 

2.3. Desenvolvimento Local – (abordagem LEADER) 

2.4. Infraestruturas 

Ações 

presentemente 

abertas a concurso e 

critérios de 

elegibilidade 

No continente existem neste momento as seguintes ações abertas a concurso: 

 Ação 3.1 – Jovens Agricultores - São suscetíveis de apoio os projetos de 

jovens agricultores que se instalem pela primeira vez numa exploração 

agrícola e que se comprometam a executar um Plano Empresarial. 

 Ação 3.2 – Investimento na exploração agrícola (incluindo Jovens 

Agricultores) - São suscetíveis de apoio os projetos que dizem respeito a 

investimentos em explorações agrícolas para a produção de produtos 

agrícolas, cujos montantes elegíveis sejam superiores a 25.000 €. 

 Ação 3.3 – Investimento na transformação e comercialização de produtos 

agrícolas - São suscetíveis de apoio os projetos que: 

 Se enquadrem num dos seguintes CAE: 10110, 10120, 10130, 10310, 

10320, 10391,10392, 10393, 10394, 10395, 10412, 10510, 10612, 10810, 

10822, 10830, 10840, 10893, 11021, 11022, 11030, 11040 e 13105; 

 Se enquadrem nas seguintes dimensões de investimento total elegível, 

apurado em sede de análise: 

 Superior a 200.000 € e igual ou inferior a 4.000.000 € de investimento 

total; 

 Superior a 200.000 €, quando desenvolvido em explorações agrícolas 

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/31181
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/11892
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/32660
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/32660
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/22082
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/22082
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em que a matéria-prima é maioritariamente proveniente da própria 

exploração; 

 Superior a 200.000 €, quando desenvolvido por agrupamentos ou 

organizações de produtores reconhecidos. 

 Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor 

acrescentado da produção agrícola. 

Taxa de 

financiamento 

Para a Ação 3.1 Jovens Agricultores  

Prémio à instalação de 15.000€ para investimentos iguais ou superiores a 

55.000€, a que pode acrescer as seguintes majorações: 

 25% do prémio para investimentos incluídos no plano empresarial iguais ou 

superiores a 80.000€. 

 50% do prémio para investimentos incluídos no plano empresarial iguais ou 

superiores a 100.000€. 

 75% do prémio para investimentos incluídos no plano empresarial iguais ou 

superiores a 140.000€. 

 5.000€ se o beneficiário for membro de agrupamento ou organização de 

produtores reconhecida para o setor, relacionado com a instalação. 

 

Para a Ação 3.2 – Investimento na Exploração Agrícola (inclui Jovens 

Agricultores) 

Taxa Base Máxima – 30%, sob forma de subsídio não reembolsável e até ao 

limite de 2 Milhões de Euros, que pode ascender aos 50% para as regiões menos 

desenvolvidas e aos 40% nas restantes regiões, consoante as seguintes 

majorações: 

 Regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou 

outras específicas – 10 p.p. 

 Quando o beneficiário pertence a uma organização ou agrupamento de 

produtores – 10 p.p. 

 Quando o projeto está associado a seguro de colheitas – 5 p.p. 

 Estão ainda contempladas majorações adicionais para: 

 Jovens agricultores em primeira instalação – 10 p.p. 

 No caso de investimentos a realizar pelas organizações ou agrupamentos de 

produtores no âmbito de uma fusão – 20 p.p. 

NOTA: A taxa máxima aplicável à compra de tratores e outras máquinas 

motorizadas matriculadas é de 40% para as regiões menos desenvolvidas e 

30% para as restantes regiões; contudo, estes limites não se aplicam no caso 

de jovens agricultores. 
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Para a Ação 3.3 Investimento na Transformação e Comercialização  

Taxa Base Máxima – 35% para regiões menos desenvolvidas ou 25% para as 

restantes regiões; à qual pode acrescer as seguintes majorações: 

 Projetos promovidos por organizações ou agrupamento de produtores – 10 

p.p. 

 Investimentos a realizar pelas organizações ou organizações de produtores 

no âmbito de uma fusão – 20 p.p. 

 Operações no âmbito da PEI (EIP-AGRI) – 10 p.p. 

Dotação 

Orçamental 

 Para a Ação 3.1 – Jovens Agricultores a dotação orçamental é 100.000.000 € 

(cem milhões de euros). 

 Para a Ação 3.2 – Investimento na Exploração Agrícola a dotação 

orçamental é 100.000.000 € (cem milhões de euros). 

 Para a Ação 3.2 – Investimento na Exploração Agrícola – Jovens 

Agricultores a dotação orçamental é 100.000.000 € (cem milhões de euros). 

 Para a Ação 3.3 - Investimento na Transformação e Comercialização a 

dotação orçamental é 40.000.000 € (quarenta milhões de euros). 

Prazos 

Para as ações 3.1. Jovens Agricultores e 3.2 Investimento na Exploração 

Agrícola – Jovens Agricultores, o prazo para entrega de candidaturas é 30 de 

abril de 2015 (24 horas), através do Balcão 2020.  

Para as ações 3.2 Investimento na Exploração Agrícola e 3.3. Investimento na 

Transformação e Comercialização, o prazo é 30 de junho de 2015. 
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Tipo de Ação Beneficiários Objetivos Taxas de Incentivo 
 

Requisitos Específicos 

MEDIDA 1.0.1 

GRUPOS 

OPERACIONAIS 

Grupos Operacionais: parcerias 

constituídas por entidades de 

natureza pública ou privada. 

Apoiar a Inovação no setor agrícola 

nacional no quadro da Parceria Europeia 

para a Inovação (PEI), para a produtividade 

e sustentabilidade agrícola 

 O apoio é concedido sob a forma de incentivo não 
reembolsável até um máximo de 75% da despesa 
elegível; 
 O apoio tem um valor máximo de 550.000 €, estando 

limitado a um período máximo de 7 anos. 

 O G.O tem de ser composto por três ou mais entidades; 
 Apresentar um contrato de parceria; que formalize o 

Grupo Operacional; 
 Os parceiros do Grupo Operacional afetam meios 

materiais e humanos adequados à realização da 
operação. 

MEDIDA 3.1.1 JOVENS 

AGRICULTORES 

Jovem que se instale pela primeira vez 

como agricultor na qualidade de 

responsável pela exploração, com 

idade igual ou superior a 18 anos e 

não ter mais de 40 anos. 

 Promover a renovação geracional e a 
entrada de novos agricultores 
 Renovar e melhorar a gestão das 
estruturas agrárias; 
 Aumentar a dimensão física e económica 
das explorações. 

 Prémio de 15.000€: 
 Acréscimo de 25% do prémio, se o Plano 
Empresarial incluir investimentos na exploração, 
superiores ou iguais a 80.000€, ou 
 Acréscimo de 50% do prémio, se o Plano 
Empresarial incluir investimentos na exploração, 
superiores ou iguais a 100.000€ ou 
 Acréscimo de 75% do prémio, se o Plano 
Empresarial incluir investimentos na exploração, 
superiores ou iguais a 140.000€. 
Obs.: Ao prémio, incluindo o acréscimo, é adicionado 
uma componente de 5.000€ correspondente ao 
compromisso do jovem se constituir como membro de 
uma OP. 

 Apresentar um plano empresarial, com a duração de 
cinco anos; 
 Apresentar investimentos no valor igual ou superior a 

55.000 € e inferiores a 3M€; 
 Refletir um potencial de produção da exploração 

agrícola, expresso em valor da produção padrão, 
superior a 8.000€/ano e inferior a 1.500.000€/ano. 

MEDIDA 3.2.1 

INVESTIMENTO NA 

EXPLORAÇÃO 

AGRÍCOLA 

Pessoas individuais ou coletivas que 

exerçam a atividade agrícola. 

 Melhorar o desempenho e a viabilidade 
da exploração; 
 Aumentar a produção, criar valor, 
melhorar a qualidade dos produtos; 
 Introduzir métodos e produtos 
inovadores; 
 Garantir a sustentabilidade ambiental da 
exploração. 

 Taxa base - 30%; 
 Majoração da taxa base - 10 p.p. nas regiões menos 
desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais 
ou outras específicas; 
 Majoração da taxa base - 10 p.p. caso o beneficiário 
pertença a uma Organização ou Agrupamento de 
Produtores; 
 Majoração da taxa base - 5 p.p. caso o projeto esteja 
associado a instrumentos de gestão do risco, 
nomeadamente seguro de colheitas ou investimento 
em medidas de prevenção; 
 10 p.p. para Jovens Agricultores em primeira 
instalação; 
 20 p.p. no caso de Investimentos a realizar pelas 
Organizações ou Agrupamentos de Produtores no 
âmbito de uma fusão. 
 

 Taxa de apoio que não poderá ultrapassar 50%, no 
caso das regiões menos desenvolvidas, ou 40%, nas 
outras regiões, do montante de investimento elegível, 
calculada tendo por base as seguintes taxas e majorações 
e os respetivos níveis máximos indicados; 
 Subsídio não reembolsável até um limite de montante 
de apoio por beneficiário de 2 milhões de euros; 
 Subsídio reembolsável, num limite de 2 milhões de 
euros, para a componente dos montantes de apoio acima 
de 2 milhões € de subsídio não reembolsável. 

5.5.1 RESUMO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS 
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Tipo de Ação Beneficiários Objetivos Taxas de Incentivo 

 
 

Requisitos Específicos 

MEDIDA 3.2.2 

PEQUENOS 

INVESTIMENTOS NAS 

EXPLORAÇÕES 

AGRÍCOLAS 

Pessoas individuais ou coletivas que 

exerçam a atividade agrícola. 

 Melhorar as condições de vida, de 
trabalho e de produção dos agricultores; 
 Contribuir para o processo de 
modernização e capacitação das empresas 
do sector agrícola. 

 50% do investimento elegível, sob a forma de 
subsídio não reembolsável,  se a exploração se situar 
em região menos desenvolvida ou zona com 
condicionantes naturais ou outras específicas; 
 40% do investimento elegível, sob a forma de 
subsídio não reembolsável,  nas outras regiões. 

 Despesa mín. elegível de € 5.000; 
 Montante de investimento igual ou inferior a € 
25.000. 

MEDIDA 3.3.1 

INVESTIMENTO 

TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO 

DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS 

Pessoas singulares ou coletivas 

legalmente constituídas à data de 

apresentação da candidatura 

 Melhorar o desempenho competitivo das 
unidades industriais, através do aumento da 
produção, da criação de valor baseada no 
conhecimento, em processos e produtos 
inovadores; 
 Melhoria da qualidade dos produtos, 
numa gestão eficiente dos recursos e no uso 
de energias renováveis. 

 O nível de apoio base é de 25% e de 35% nas regiões 
menos desenvolvidas; 
 Majoração de 10 p.p. - Projetos promovidos por 

Organizações ou Agrupamento de Produtores; 
 Majoração de 20 p.p. - Investimentos a realizar pelas 

Organizações ou Agrupamentos de Produtores no 
âmbito de uma fusão; 
 Majoração de 10 p.p. - Operações no âmbito da PEI. 

 Os projetos a apoiar terão de ter um mínimo de 
investimento de € 200.000; 
 Subsídio não reembolsável até um limite de montante 
de apoio de 3 milhões €; 
 Subsídio reembolsável no que exceder o montante não 
reembolsável. 

MEDIDA 3.3.2 - 

PEQUENOS 

INVESTIMENTOS DE 

TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO 

DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS 

Pessoas singulares ou coletivas 

legalmente constituídas à data de 

apresentação da candidatura. 

 Renovar a estrutura produtiva agro-
industrial; 
 Apoiar iniciativas empresariais orientadas 

para a criação de valor, tendo como 
referência a inovação, a qualidade e 
segurança alimentar, a eficiência dos 
recursos, as energias renováveis 

 Subsídio não reembolsável até 35% do investimento 
elegível; 
 Majoração de 10p.p se se a unidade se situar em 

região menos desenvolvida, 
Obs.: Limite de um montante de apoio por beneficiário 
de 150.000€ durante o período de programação. 

 Os projetos de investimento a apoiar terão como 
dimensão de Investimento o seguinte nível: >10.000€ e 
< = 200.000 €; 
 Projetos enquadrados em sectores com uma CAE na 

transformação e comercialização de produtos agrícolas 
do Anexo I do TFUE (matéria prima ou produto 
transformado); 

MEDIDA 5.1.1 

CRIAÇÃO DE 

AGRUPAMENTOS E 

ORGANIZAÇÕES DE 

PRODUTORES 

Agrupamentos de Produtores ou 
Organizações de Produtores que 
respeitem a definição de PME, e 
estejam reconhecidos. 

 Promover a organização das cadeias 
alimentares; 
 Aumento da competitividade dos 

produtores primários mediante a sua 
melhor integração na cadeia agroalimentar 
 

O apoio é concedido anualmente, de forma degressiva, 
durante os primeiros 5 anos após o reconhecimento 
enquanto organização de produtores ou 3 anos 
enquanto agrupamento de produtores, numa base 
forfetária de 10% do valor da produção 
comercializada (VPC), até ao máximo de 60% do 
orçamento estabelecido para o plano de ação e até ao 
limite de 100.000 euros por ano. 

 Apresentem um plano de ação aprovado em Assembleia-
Geral para um período mínimo de 3 anos e máximo de 5 
anos após reconhecimento; 
 Tenham sido reconhecidos como AP ou OP a partir de 
12 meses anteriores à aprovação do PDR 2020; 
 Se enquadrem na definição de PME; 
 Demonstrem ter meios para assegurar o financiamento 
próprio do plano de ação. 
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Tipo de Ação Beneficiários Objetivos Taxas de Incentivo 
 

Requisitos Específicos 

MEDIDA 5.2.1 

INTERPROFISSIONAIS 

 Organizações Interprofissionais (OI) 
dos setores agrícolas e 
agroalimentares; 
 Organizações Interprofissionais 

Florestais (OIF). 

 Reforçar a cooperação dos agentes da 
fileira; 
 Melhorar a rentabilidade económica das 
fileiras, da segurança alimentar, da qualidade 
dos produtos e do acesso ao mercado 

A taxa de financiamento é de 50% do orçamento do 

plano de ação, até a um limite máximo anual de 125 

000 euros por ano, durante um período de 3. 

 

 Montante máximo de 200.000€ por cada 3 anos. 
 Apresentar um plano de ação para um período de 3 
anos; 
 Demonstrar ter meios para assegurar o financiamento 
próprio do plano de ação. 

MEDIDA 5.3.1 

COOPERAÇÃO 

EMPRESARIAL 

Pessoas coletivas que se dediquem à 

atividade de transformação ou 

comercialização de produtos 

agrícolas do Anexo I do Tratado, 

desde que sejam microempresas. 

Promover a cooperação empresarial entre 

organizações, por via de um contrato de 

consórcio, de parceria ou da participação 

societária em nova empresa criada com a 

finalidade de prestar serviços partilhados 

nas áreas funcionais nucleares de 2 ou mais 

organizações. 

 A taxa de apoio 55% do montante elegível, sob a 
forma de subsídio não reembolsável; 
 Majoração de 10 p.p em Região menos desenvolvida; 
 Nos estudos de viabilidade o apoio pode atingir 75%. 

 Autonomia financeira pré-projecto que terá de ser 
igual ou superior a 20%; 
 Limite máximo de apoio de 300 000 €. 
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5.5.2 PLANO ANUAL DE CONCURSOS 
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CONCLUSÃO  

A informação apresentada no âmbito do presente Roadmap de Financiamentos visa suportar o 

processo de tomada de decisão das entidades ligadas ao setor hortofrutícola em Portugal, no 

que concerne às suas atividades relacionadas com a inovação, investigação, colaboração e 

internacionalização, orientando-as no sentido de as enquadrar em oportunidades de 

financiamento. 

Foram analisados diversos sistemas de incentivos de âmbito nacional e europeu e foram aqui 

considerados apenas os programas que poderão constituir uma oportunidade para as 

entidades relacionadas - direta ou indiretamente – à fileira hortofrutícola nacional, face 

àqueles que são os seus desafios de desenvolvimento.  

O Roadmap pretende dar uma ideia das oportunidades que existem, sendo que muitos 

programas têm prazos de entrega de candidaturas previstos para o ano de 2015. Por outro 

lado, não são ainda conhecidos os detalhes de alguns programas, como por exemplo o 

Programa Operacional do Capital Humano. Importa às entidades que consultarem este 

documento, estarem atentas à publicação oficial dos regulamentos dos diferentes programas 

previstos para 2015, sendo que apenas nesse momento será possível averiguar todos os 

requisitos e condicionantes que serão abrangidas pelos diferentes incentivos.  

 

  

CONCLUSÃO 
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