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Vale Projeto Simplificado - Tipologias 

Vale Inovação (+I) 

Visa a aquisição de serviços de consultoria de inovação, abrangendo atividades 
de gestão, assistência tecnológica, serviços de investigação e desenvolvimento 
tecnológico, serviços de transferência de tecnologia, consultoria para aquisição, 
proteção e comercialização de direitos de propriedade intelectual e industrial e 
para acordos de licenciamento, consultoria relativa à utilização de normas e 
serviços de ensaios e certificação.                                      

Vale Empreendedorismo (+E) 

Direccionado a empresas criadas há menos de um ano, visa a aquisição de 
serviços de consultoria (e.g. elaboração de planos de negócio, serviços para 
proteção e comercialização de direitos de propriedade intelectual e industrial) e 
serviços na área da economia digital.                                      
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Vale Projeto Simplificado - Tipologias 

Vale Energia ou Ambiente 

Direcionado para os objetivos da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 
2020) e do PNAEE (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética), visa 
a aquisição de serviços de consultoria, estudos e diagnósticos, auditorias 
energéticas ou ambientais, assistência técnica, testes e ensaios, nas tipologias 
de investimento previstas nas alíneas f) e h) do nº 1 do artigo 5º do 
Regulamento do SI Qualificação PME. 
 
 
------------- 
f) Ambiente  investimentos associados a controlo de emissões, auditorias ambientais, 
gestão de resíduos, redução de ruído, gestão eficiente de água, introdução de 
tecnologias ecoeficientes, bem como certificação, no âmbito do SPQ, de sistemas de 
gestão ambiental, obtenção do rótulo ecológico, Sistema de Eco -Gestão e Auditoria 
(EMAS). 
 
h) Diversificação e eficiência energética  aumento da eficiência energética ou 
diversificação das fontes de energia com base na utilização de recursos renováveis;                                
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PMEs - Tipologia habitual de beneficiários 

Uma empresa é PME  micro, pequena ou média empresa  quando:                                     
                                               
 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: IAPMEI 

Dimensão   Nº Efectivos   Volume de Negócios (VN)  ou  Balanço Total (BT)  

PME   < 250   <= 50 Milhões de Euros (VN) ou <= 43 Milhões de Euros (BT)  

Micro   < 10   <= 2 Milhões de Euros  

Pequena   < 50   <= 10 Milhões de Euros  

Média   As PME que não forem micro ou pequenas empresas  
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Qualificações da Escola Superior de Biotecnologia (ESB) 

A ESB faz parte das entidades do Sistema Científico e Tecnológico (SCT) e 

está qualificada para apoiar empresas PMEs nas seguintes áreas:                                            
                                               
 

 

 

 

  

 

 

I&DT - Ciências e 
Tecnologias dos 

Alimentos  

I&DT - Qualidade 
e Segurança 

Alimentar 

I&DT - Ciências e 
Tecnologias do 

Ambiente  

I&DT - Ciências e 
Tecnologias do 

Mar 

I&DT - 
Biotecnologia 

I&DT - Ciências 
da Saúde  

Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços e Processos 
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Despesas elegíveis 

No caso de Vale Projeto Simplificado são apenas elegíveis as seguintes despesas: 
 

a) Vale Inovação (+I): despesas com a aquisição de serviços de investigação e 

desenvolvimento e de consultoria de apoio à inovação, a entidades sem 

finalidade lucrativa previamente qualificadas para o efeito; 
 

b) Vale Energia ou Ambiente: despesas com a aquisição de estudos, diagnósticos e 

auditorias associadas ao projeto de investimento e investimentos na área da 

eficiência energética e energias renováveis, nomeadamente assistência técnica, 

auditorias energéticas, testes e ensaios, adquiridas a entidades sem finalidade 

lucrativa previamente qualificadas para o efeito. 
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Requisitos habituais de elegibilidade - Promotor 

Encontrar-se legalmente constituído e cumprir as condições legais necessárias 

ao exercício da respectiva actividade;  

Possuir a situação regularizada face à administração fiscal, à segurança social e 

às entidades pagadoras dos incentivos;  

Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada, aferida pela 

existência de situação líquida positiva;  

Não ter projetos em fase de análise ou aprovados ao abrigo do SI I&DT (com 

 não ter projetos 

em fase de análise ou aprovados ao abrigo do SI Inovação e do SI Qualificação 

de PME (com  - Outras 

Tipologias independentemente destes estarem ou não encerrados; 
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Requisitos habituais de elegibilidade - Promotor 

Para efeitos de comprovação do estatuto PME, obter ou atualizar a 

correspondente Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 

de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de Junho, através 

do sítio de Internet do IAPMEI (www.iapmei.pt); 

Ao abrigo do presente Aviso para Apresentação de Candidaturas, n.º 06/SI/2012, 

cada promotor apenas pode apresentar uma candidatura em cada tipologia de 

Vale (ver diapositivos 2 e 3). 

As empresas constituídas há menos de um ano à data da candidatura, não 

podem apresentar candidatura a mais do que um vale na mesma fase do 

concurso.. 

Vale Projeto Simplificado 

http://www.iapmei.pt/
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Requisitos habituais de elegibilidade - Projeto 

Apenas incluir despesas posteriores à data da candidatura, realizadas por um 

período máximo de um ano; 

Corresponder a uma despesa mínima elegível de  5000;  

Cada candidatura deve corresponder à contratação de um único serviço; 

Aderência dos objetivos do projeto à atividade económica desenvolvida pelo 

promotor; 

Os projetos simplificados (Vales) apresentados nos anteriores concursos do SI 

Qualificação de PME e SI I&DT, e em relação aos quais esteja ainda a decorrer o 

processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha 

sido favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada desistência, 

não poderão ser objeto de candidatura no âmbito do presente Aviso; 
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Requisitos habituais de elegibilidade - Projeto 

Demonstrar inequivocamente o caráter único e não recorrente da atividade 

contratada; 

Não poderão ser objeto de candidatura, no âmbito do presente Aviso, os 

promotores com projetos aprovados no âmbito de anteriores concursos dos SI 

QREN incluídos na Bolsa de Descativação de Incentivos (BDI), e que não 

regularizem a sua situação até à data da candidatura. 

 
 
Outros requisitos previstos no AAC 06/SI/2012 e no Regulamento SI 
Qualificação de PME. 
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Limite de incentivo por projeto 

Incentivo máximo atribuído a cada promotor é de 15.000  por cada tipologia de 

Vale. 

Taxas máximas de incentivo 

A taxa máxima de incentivo é de 75%. 
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Prazos para apresentação de candidaturas 
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Dotação orçamental global 

Vale Projeto Simplificado 

A dotação orçamental afeta por cada Programa Operacional que não for comprometida na 

Fase I transitará para a fase seguinte e assim sucessivamente até ao seu esgotamento, 

podendo as Autoridades de Gestão reforçar a dotação em concurso. 
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SIFIDE  Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial 

O co-financiamento de 25% por parte do promotor, poderá ter enquadramento 

dedutivo no âmbito do SIFIDE  - Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) Empresarial.  

 

Para mais informações consultar:      https://sifide.adi.pt/ 
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https://sifide.adi.pt/
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Contacte-nos 

Para mais esclarecimentos e apoio na elaboração de candidatura, não hesite 

em nos contactar: 

 

      Serviços Científicos da Escola Superior de Biotecnologia 

      Católica Porto | Campus da Asprela 

      scientificos@porto.ucp.pt  

      Tel: 225 580 061 
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