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Quarta alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2014/A, de 17 de setembro, 

que regulamenta o Subsistema de Incentivos para a Qualificação e Inovação 

 

Com esta alteração passam a ser elegíveis projetos com investimentos entre € 15.000,00 (quinze 

mil euros) e € 500.000,00 (quinhentos mil euros), com uma taxa de incentivo não reembolsável de 

75%, os quais têm de ser concluídos no prazo máximo de seis meses. 

 

Os projetos de investimento no âmbito do SI Q&I passam a poder ter a seguinte tipologia de 

investimento: 

- Investimento de inovação produtiva no âmbito da COVID -19. 

 

Quais as novas condições de aceso dos projetos? 

-Para além das condições gerais de acesso já prevista para este subsistema de incentivo, os 

projetos apresentados ao abrigo da alínea a) ou da alínea c), ou, quando em simultâneo, das 

alíneas a) e b) ou b) e c) do artigo 4.º devem apresentar viabilidade económico-financeira e ser 

instruídos com um estudo que demonstre aquela condição, indicando o responsável técnico pela 

sua elaboração.  

- Os projetos de investimento de inovação produtiva no âmbito da COVID-19, devem ter um prazo 

de execução máximo de seis meses a contar da data de assinatura do termo de aceitação. 

 

Quais os projetos elegíveis? 

- Com a presente alteração, consideram-se elegíveis para os projetos previstos nas alíneas a) e c) 

do artigo 4.º as seguintes despesas:  

a) Construção de edifícios e adaptação de edifícios e instalações, até ao limite de 10 % das 

despesas elegíveis do projeto, sendo o limite de 50 % no caso dos projetos a que se refere a alínea 

c) do artigo 4.º;  

b) Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico imprescindível ao projeto e 

aquisição de equipamento produtivo, no caso dos projetos a que se refere a alínea c) do artigo 

4.º; 

- As despesas a que se refere a alínea k) do n.º 1 não são elegíveis no caso dos projetos a que se 

refere a alínea c) do artigo 4.º 
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Que tipo de incentivo posso receber? 

- O incentivo a conceder aos projetos de investimento a que se referem as alíneas a) e b) do artigo 

4.º reveste a forma de incentivo não reembolsável e é correspondente à aplicação de uma 

percentagem de 50% sobre as despesas elegíveis; 

- O incentivo a conceder aos projetos de investimento de inovação produtiva no âmbito da 

COVID-19, reveste a forma de incentivo não reembolsável e é correspondente à aplicação de uma 

percentagem de 75% sobre as despesas elegíveis. 

 

Como é obtido o mérito do projeto para os projetos que se insiram na tipologia de investimento 

definida na alínea c) do artigo 4º?  

O mérito do projeto (MP), para projetos que se insiram na tipologia de investimento definida na 

alínea c) do artigo 4.º, será obtido através da seguinte fórmula: MP = 0,3A + 0,2B + 0,2C + 0,3D  

Em que A, B, C e D constituem os seguintes critérios:  

A — Qualidade do projeto;  

B — Impacto do projeto na competitividade da empresa;  

C — Contributo do projeto para a economia;  

D — Contributo do projeto para a convergência regional. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 26 de junho de 2020, e está dependente de 

publicação do aviso do PO Açores 2020 para abertura de candidaturas. 

 

 

 

 


