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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 

04 de Janeiro de 2012 

Legislação Nacional 

 

Energias Renováveis 

Portaria n.º 8/2012 – I Série n.º 3, de 4/01 

Aprova, no âmbito da política de promoção da utilização de energias renováveis, o 

regulamento de funcionamento da Entidade Coordenadora do Cumprimento dos Critérios de 

Sustentabilidade (ECS) 

Cabe ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. (LNEG) a coordenação do processo de 

verificação do cumprimento dos critérios de sustentabilidade. 

 

Sistema de Incentivos à Qualificação de PME 

Propriedade Industrial 

Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 14/SI/2011 

Objetivo Apoiar projetos com investimentos em proteção de direitos no 

domínio da Propriedade Industrial nacional e internacional (registo 

de patentes, modelos de utilidade e marcas que correspondam à 

comercialização futura da matéria a proteger no âmbito da patente), 

estimulando desta forma a atividade inventiva, a criatividade e a 

inovação das empresas. 

Tipologia de Operações Projetos individuais realizados por uma empresa. 

Âmbito territorial Todas as regiões NUTS II do Continente 

Incentivo máximo a 

atribuir 

20.000 euros por projeto 

Dotação orçamental 3,15 milhões de euros 
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global 

Período de 

apresentação das 

candidaturas 

De 23 de Dezembro de 2011 a 2 de Abril de 2012 (24 horas).  

Comunicação da 

Decisão aos 

Promotores 

29 de Junho de 2012. 

 

 

Aviso para apresentação de candidatura - consultar AQUI 

Referencial de Análise do Mérito do Projeto - consultar AQUI 

 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

I&DT – Projeto Individual 

Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 17/SI/2011 

Objetivo Apoiar projectos de I&DT visando a intensificação do esforço nacional 

de I&DT e a criação de novos conhecimentos que reforcem a 

competitividade das empresas.  

Tipologia de Operações Atividades de investigação industrial ou de desenvolvimento 

experimental desenvolvidas por empresas, conducentes à criação de 

novos produtos, processos ou sistemas, ou à introdução de melhorias 

significativas em produtos, processos ou sistemas existentes. 

Âmbito territorial Todas as regiões NUTS II do Continente 

Incentivo máximo a 

atribuir por projeto 

- 1 milhão de euros / projectos inseridos no POFC; 

- 400 mil euros / projectos do PO Regional de Lisboa; 

- 500 mil euros / projectos dos restantes PO Regionais. 

Dotação orçamental 

global 

28,8 milhões de euros 

Período de 

apresentação das 

23 de Dezembro de 2011 a 26 de Março de 2012 (24 horas).  
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candidaturas 

Comunicação da 

Decisão aos 

Promotores 

29 de Junho de 2012. 

 

 

Aviso para apresentação de candidatura - consultar AQUI 

Referencial de Análise do Mérito do Projeto - consultar AQUI 

Enquadramento Setorial e Territorial 

Estratégia de Eficiência Coletiva  

Tipologia – Clusters – consultar AQUI 

Critérios de Inserção – consultar AQUI 

 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

Núcleos de I&DT 

Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 18/SI/2011 

Objetivo Apoiar a intensificação do esforço nacional de I&DT e inovação, com 

vista ao aumento da competitividade das empresas. 

Tipologia de Operações Criação e consolidação de unidades ou departamentos permanentes, 

dedicadas exclusivamente a atividades de I&DT, dotando-as das 

competências humanas e materiais indispensáveis à sua intervenção, 

realizando desta forma um up-grade das PME para patamares mais 

elevados de desenvolvimento tecnológico e de inovação. 

Âmbito territorial Todas as regiões NUTS II do Continente 

Incentivo máximo a 

atribuir por projeto 

- 400 mil euros / projectos do PO Regional de Lisboa 

 

Limite mínimo de 

despesa elegível 

- 75 mil euros / projectos do PO Regional do Algarve 

Dotação orçamental 

global 

5 milhões de euros 
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Período de 

apresentação das 

candidaturas 

23 de Dezembro de 2011 a 17 de Fevereiro de 2012 (24 horas). 

Comunicação da 

Decisão aos 

Promotores 

17 de Maio de 2012 

 

Aviso para apresentação de candidatura – consultar AQUI 

Referencial de Análise do Mérito do Projeto – consultar AQUI 

 

Sistema de Incentivos à Qualificação de PME 

Vale inovação  

Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 16/SI/2011 

Objetivo Apoiar a intensificação do esforço nacional de I&DT e inovação, com 

vista ao aumento da competitividade das empresas. Incluem-se 

atividades de consultoria de gestão, assistência tecnológica, serviços 

de transferência de tecnologia, consultoria para aquisição, protecção 

e comercialização de direitos de propriedade intelectual, entre 

outras.. 

Tipologia de Operações Aquisição de serviços de consultoria e de inovação prestados por uma 

entidade selecionada a partir da lista de entidades qualificadas no 

âmbito do SCT. 

Âmbito territorial Portugal Continental, exceto NUTS II Lisboa. 

Dotação orçamental 

global 

12,6 milhões de euros 

Período de 

apresentação das 

candidaturas 

23 de Dezembro de 2011 a 3 de Fevereiro de 2012 (24 horas). 

Comunicação da 

Decisão aos 

Promotores 

05 de Março de 2012. 

Aviso para apresentação de candidatura – consultar - AQUI 
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Sistema de Incentivos à Inovação  

Novos bens e serviços / Novos processos e expansão  

Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 15/SI/2011 

Objetivo Estimular o surgimento de iniciativas de promoção da 

competitividade, estrategicamente justificadas e integradas num 

Programa de Ação (PROVERE). Fomentar a competitividade dos 

territórios de baixa densidade, através da dinamização de atividades 

económicas inovadoras e alicerçadas na valorização de recursos 

endógenos, tendencialmente inimitáveis do território (recursos 

naturais, património histórico, saberes tradicionais ou outros). 

 

Tipologia de Operações Projectos integrados em Programas de Ação PROVERE. 

Âmbito territorial Portugal Continental, exceto NUTS II Lisboa 

Dotação orçamental 

global 

60 milhões de euros 

Período de 

apresentação das 

candidaturas 

De 23 de Dezembro de 2011 a 11 de Abril de 2012 (24 horas).  

Comunicação da 

Decisão aos 

Promotores 

23 de Julho de 2012. 

 

Aviso para apresentação de candidatura – consultar AQUI 

Referencial de Análise do Mérito do Projeto – consultar AQUI 

 

Legislação Comunitária 

 

Embarcações de Recreio 

Comunicação da Comissão 2012/C 1/03 
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Publica e referências das normas harmonizadas ao abrigo da diretiva o âmbito da execução da 

Diretiva 94/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes 

às embarcações de recreio. 

 

Nomenclatura Combinada 

Notas Explicativas 2012/C 1/04 

Publica, no âmbito da Nomenclatura Combinada da União Europeia, duas notas explicativas 

relativas às batas descartáveis confecionadas com as matérias da posição 5603, do tipo 

utilizado pelos pacientes ou cirurgiões durante as intervenções cirúrgicas e aos lençóis 

descartáveis confecionados com matérias da posição 5603, do tipo utilizado durante as 

intervenções cirúrgicas.    


