
/ Programas de Incentivo para os Açores 

Pagamento, total ou parcial, do montante global 
das prestações de desemprego, deduzido das 
importâncias eventualmente já recebidas

Possibilidade de cumulação com a modalidade de 
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro 
(linhas MICROINVEST E INVEST+) (1)

Apoio técnico à criação e consolidação de projetos 
(facultativo)

Apoio financeiro Notas:

(i) O subsídio de desemprego ou o subsídio social de 
desemprego inicial a que os beneficiários tenham direito pode 
ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que as 
despesas elegíveis não ultrapassem o valor do montante único. 
Apenas continuam a ser pagas aos beneficiários as prestações 
de desemprego correspondentes ao remanescente que não 
foi pago de uma só vez, se se verificar o enquadramento sob 
a forma de trabalhador independente. Nos restantes casos, 
suspende-se.

(ii) O apoio técnico à criação e consolidação de projetos, de 
caráter facultativo, depende de solicitação pelo promotor 
(Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio). Consultar medida Apoio 
Técnico à Criação e Consolidação de Projetos (ATCP).

1. Consultar as medidas Apoio à Criação de Empresas e Programa 
Nacional de Microcrédito do PAECPE.

Programas de Incentivo para os Açores



Empreendedorismo Qualificado e Criativo - Açores.

ACORES-51-2015-04
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Incentivos para o Empreendedorismo Qualificado 
e Criativo, procura estimular a criação de empresas 
por novos empreendedores, que contribuam para a 
diversificação e regeneração do tecido empresarial.

Região Autónoma dos Açores.

Áreas de intervenção Área geográfica

Mínimo e máximo de investimento

Data de encerramento

Mínimo: 10 000 €

Máximo: 300 000€

31 de dezembro de 2021.
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Fundo perdido

- São Miguel e Terceira – 40%

- Faial e Pico – 45%

- Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores
e Corvo – 50%

Taxa de financiamento Entidades elegíveis

Podem ser constituídas no âmbito do Empreende 
Jovem empresas de qualquer natureza e qualquer 
forma jurídica, detidas maioritariamente por jovens 
empreendedores até aos 35 anos, exceto:

- Se tiverem gozado de licença de paternidade 
até aos 35 anos ou detentores de mestrado ou 
doutoramento, podem candidatar-se até aos 40 anos.

- Os jovens detentores de mestrado ou doutoramento 
que tenham gozado de licença de paternidade até 
aos 40 anos podem candidatar-se até aos 45 anos.

O presente Subsistema de Incentivos não abrange 
os projetos de investimento relacionados com a 
produção primária de produtos agrícolas.
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Despesas elegíveis e) Aquisição de máquinas e equipamentos, incluindo 
custos com transporte, seguros, montagem e 
desmontagem dos mesmos, que apresentem 
relevante importância para o desenvolvimento 
do projeto, designadamente nas áreas de gestão, 
produção, comercialização e marketing, distribuição 
e logística, comunicações, design, qualidade, 
segurança, controlo laboratorial, eficiência energética 
e energias renováveis, do ambiente, em particular 
os de tratamento de águas residuais, emissões 
para a atmosfera, resíduos, redução de ruído e de 
introdução de tecnologias e coeficientes para a 
utilização sustentável de recursos naturais; 

f) Aquisição de viaturas novas, desde que 
demonstrada a sua imprescindibilidade para o 
projeto e tenha um impacto direto na obtenção 
dos resultados de exploração, até ao limite de € 
30.000,00 (trinta mil euros); 

g) Aquisição de tecnologias de informação e 
comunicação, nomeadamente hardware e software; 

h) Aquisição de serviços para o desenvolvimento 
de programas informáticos adequados ao 
processamento da informação derivada do projeto;

a) Construção de edifícios, até ao limite de 40% do 
investimento elegível; 

b) Aquisição de edifícios degradados, até ao limite de 
30% do investimento elegível; 

c) Aquisição de edifícios que, pela sua localização 
ou valor arquitetónico, haja interesse em preservar 
reconhecido pela direção regional com competência 
em matéria de cultura, até ao limite de 40% do 
investimento elegível; 

d) Outras construções e obras de adaptação 
e remodelação de instalações diretamente 
relacionadas com a concretização do projeto;
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o) Custos associados aos pedidos de direitos de 
propriedade industrial, designadamente de taxas, 
emolumentos, primeira anuidade, pesquisas ao 
estado da técnica a bases de dados nacionais ou 
estrangeiras, despesas com o estudo, conceção 
e produção de protótipos das tecnologias 
desenvolvidas e honorários de consultoria em 
matéria de propriedade industrial nas fases de 
instrução de processos, bem como de valorização 
dos mesmos, nomeadamente em processos de 
licenciamento, de transferência de tecnologia e 
suporte à criação de empresas deles emergentes; 

p) Registo inicial de domínios associados à 
domiciliação da aplicação em entidade externa, 
adesão a marketplaces e outras plataformas 
eletrónicas, criação e publicação de catálogos 
eletrónicos de produtos e serviços, bem como a 
inclusão e ou catalogação; 

q) Elaboração do processo de candidatura, até ao 
limite de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros); 

r) Projetos de arquitetura e de engenharia associados 
ao projeto de investimento, até ao limite de € 
5.000,00 (cinco mil euros);

i) Aquisição de bibliografia técnica associada à 
execução do projeto; 

j) Despesas com a criação e desenvolvimento de 
insígnias, marcas e coleções próprias, desenhos, 
modelos e patentes, bem como despesas com a 
valorização das marcas, insígnias adquiridas, criadas 
ou constituídas, até ao limite de 5% do investimento 
elegível; 

k) Despesas referentes a ações de divulgação, 
promoção e marketing justificadas como essenciais 
face à natureza do projeto e que se revelem 
particularmente adequadas aos seus objetivos, até 
ao limite de 5% do investimento elegível;

l) Despesas inerentes à certificação de sistemas, 
produtos e serviços, nomeadamente, despesas com a 
entidade certificadora, assistência técnica específica, 
ensaios, testes, calibração e monitorização; 

m) Implementação de sistemas de planeamento e 
controlo; 

n) Despesas inerentes à obtenção do rótulo 
ecológico;
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s) Despesas relacionadas com a intervenção de 
engenheiros civis ou arquitetos respeitantes à 
mediação, planeamento e gestão de obras, até ao 
limite de € 2.000,00 (dois mil euros); 

t) Despesas relacionadas com a intervenção de 
técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de 
contas, até ao limite de € 1.500,00 (mil e quinhentos 
euros); 

u) Aquisição de marcas, franquias, desenhos ou 
modelos, patentes e modelos de utilidade.



Qualificação e Inovação.

ACORES-53-2015-05
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O Incentivo para a Qualificação e Inovação visa 
promover a qualidade e inovação junto das 
empresas regionais, pela via da produção de novos 
ou melhorados bens e serviços, de novos processos 
de produção, de novos modelos organizacionais 
ou de estratégias de marketing, que suportem a 
sua progressão na cadeia de valor e o reforço da 
orientação para os mercados externos à Região.

Região Autónoma dos Açores.

Áreas de intervenção Área geográfica

Data de encerramento

31 de dezembro de 2021.
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50% a fundo perdido. Os beneficiários são empresas de qualquer natureza 
e qualquer forma jurídica.

Taxa de financiamento Entidades elegíveis

Mínimo e máximo de investimento

Mínimo: 15 000 €

Máximo: 500 000 €
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Despesas elegíveis - Inovação Produtiva h) Aquisição de serviços a terceiros, incluindo 
assistência técnica, científica e consultoria; 

i) Despesas associadas à formulação de pedidos 
de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou 
modelos nacionais, no estrangeiro pela via direta nas 
administrações nacionais, comunitárias, europeias 
e internacionais, designadamente taxas, pesquisas 
ao estado da técnica e honorários de consultoria em 
matéria de propriedade industrial; 

j) Despesas com a promoção e divulgação dos 
resultados de projetos de inovação de produto ou 
de processo com aplicação comercial junto do setor 
utilizador final ou de empresas alvo, incluindo a 
inscrição e aluguer de espaços em feiras nacionais 
ou no estrangeiro, excluindo despesas correntes e ou 
com fins de natureza comercial; 

k) Viagens e estadas no estrangeiro diretamente 
imputáveis ao projeto e comprovadamente 
necessárias à sua realização, excluindo deslocações 
para contactos e outros fins de natureza comercial; 

Constituem despesas elegíveis no âmbito dos 
projetos de investimento de inovação produtiva: 

a) Adaptação de edifícios e instalações, até ao limite 
de 10% das despesas elegíveis do projeto; 

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

c) Aquisição de equipamentos informáticos 
relacionados com o desenvolvimento do projeto; 

d) Software standard ou específico, relacionado com 
o desenvolvimento do projeto; 

e) Transferências de tecnologia, através da aquisição 
de direitos de patentes, licenças «saber-fazer» 
ou conhecimentos técnicos não protegidos por 
patentes; 

f) Assistência técnica necessária à execução do 
projeto e da candidatura; 

g) Estudos, diagnósticos, auditorias, inspeções e 
verificações associados ao projeto; 
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l) Despesas com o processo de certificação do 
Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação, designadamente honorários de 
consultoria, formação e instrução do processo junto 
da entidade certificadora; 

m) Despesas com a criação e desenvolvimento de 
insígnias, marcas e coleções próprias, até ao limite de 
5% do investimento elegível;  

n) Matérias-primas e componentes necessárias para 
a construção de instalações piloto ou experimentais 
e ou de demonstração e para a construção de 
protótipos;

o) Registo inicial de domínios associados à 
domiciliação da aplicação em entidade externa, 
adesão a marketplaces e outras plataformas 
eletrónicas, criação e publicação de catálogos 
eletrónicos de produtos e serviços, bem como a 
inclusão e ou catalogação;
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Despesas elegíveis - Qualificação f) Ativo fixo intangível, constituído por transferências 
de tecnologia, através da aquisição de direitos de 
patentes, licenças «saber-fazer» ou conhecimentos 
técnicos não protegidos por patentes, sendo que 
no caso de empresas não PME, estas despesas não 
poderão exceder 50% das despesas elegíveis do 
projeto;

g) Outras despesas de investimento:

 i) Assistência técnica necessária à execução do 
projeto e da candidatura;

 ii) Estudos, diagnósticos, auditorias, inspeções 
e verificações associados ao projeto;

 iii) Custos associados aos pedidos de direitos 
de propriedade industrial;

 iv) Despesas inerentes à implementação e 
certificação dos sistemas de gestão, produtos e 
serviços nomeadamente despesas com a entidade 
certificadora (para um ciclo de certificação), 
assistência técnica específica, ensaios e dispositivos 
de medição e monitorização, calibrações, bibliografia 
e ações de divulgação;

 

Constituem despesas elegíveis no âmbito dos 
projetos de investimento de qualificação: 

a) Adaptação de edifícios e instalações, até ao limite 
de 10% das despesas elegíveis do projeto;

b) Aquisição de máquinas e equipamentos 
específicos e exclusivamente destinados às áreas 
da qualidade, da segurança e saúde no trabalho, do 
ambiente e do controlo laboratorial;

c) Aquisição de equipamentos informáticos 
relacionados com o desenvolvimento do projeto;d) 
Aquisição de equipamentos de medição, inspeção e 
ensaio indispensáveis ao projeto;

e) Software standard ou específico, relacionado com 
o desenvolvimento do projeto;
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 v) Ensaios laboratoriais de produtos e 
matérias-primas;

 vi) Ensaios laboratoriais de calibração, 
verificação metrológica legal e estudos de 
homogeneidade e estabilidade;

 vii) Ensaios laboratoriais de monitorização das 
emissões e resíduos;

 viii) Transporte de produtos a ensaiar ou de 
equipamentos a calibrar e outros custos associados. 



ACORES-54-2015-06 
Desenvolvimento Local e Fomento da 
Base Económica de Exportação.
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As tipologias de ações a apoiar concentram-se, 
essencialmente, nos projetos de investimento com 
a CAE relacionada com atividades de transformação 
industrial, comércio, turismo e serviços diversos, 
subdividindo-se em apoios ao Desenvolvimento 
Local e ao Fomento da Base Económica de 
Exportação.

Região Autónoma dos Açores.

Áreas de intervenção Área geográfica

Data de encerramento

31 de dezembro de 2021.
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Entre 20% a 65% a fundo perdido.

Taxa de financiamento Entidades elegíveis

Os beneficiários são empresas de qualquer natureza 
e qualquer forma jurídica.
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1) Projetos de instalação, modernização, 
remodelação, beneficiação ou ampliação 
vocacionados para a satisfação do mercado local e 
para a dinamização do mercado interno:

a. Investimento mínimo: 15 000 €

b. Investimento máximo: 500 000 €

c. Setores elegíveis:

 i. Indústria e Serviços

1) Despesas elegíveis

a) Aquisição de terrenos em zonas industriais, 
parques industriais e áreas de localização 
empresarial, tendo em vista a deslocalização de 
unidades empresariais para aquelas infraestruturas, 
até ao limite de 10% do investimento elegível;

Tipologias de projetos

Desenvolvimento Local (DL) 

b) Aquisição de edifícios degradados, desde que 
diretamente relacionados com o processo produtivo 
e com as funções essenciais ao exercício da atividade, 
até ao limite de 25% do investimento elegível;

c) Aquisição de edifícios que, pela sua localização ou 
valor arquitetónico, interesse preservar, reconhecido 
pela direção regional com competência em matéria 
de cultura, até ao limite de 40% do investimento 
elegível;

d) Construção de edifícios, desde que diretamente 
relacionadas com o processo produtivo e com as 
funções essenciais ao exercício da atividade, até ao 
limite de 60% do investimento elegível;

e) Reconstrução de edifícios, obras de instalação e 
remodelação de instalações e outras construções, 
desde que diretamente relacionadas com o processo 
produtivo e com as funções essenciais ao exercício da 
atividade;

f) Aquisição de máquinas e equipamentos, 
designadamente nas áreas da gestão, produção, 
comercialização e marketing, comunicações, 
logística, design, qualidade, segurança e higiene, 
controlo laboratorial, eficiência energética e proteção 
ambiental;
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l) Aquisição de marcas, transferência de tecnologia, 
através da aquisição de direitos de patente, licenças 
saber-fazer, ou conhecimentos técnicos não 
protegidos por patente, sendo que no caso de 
empresas não PME estas despesas não poderão 
exceder 50% das despesas elegíveis do projeto;

m) Despesas relacionadas com a intervenção de 
técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de 
contas;

n) Despesas com estudos, diagnósticos e auditorias 
associados ao projeto de investimento, até ao limite 
de 2% do investimento elegível, com um máximo de 
€ 20.000,00 (vinte mil euros);

o) Despesas com projetos de arquitetura e de 
engenharia ou outros associados ao projeto de 
investimento, com os seguintes limites:

 i) 5% do investimento elegível, para projetos 
até € 1.000.000,00 (um milhão de euros);

 ii) 4% do investimento elegível, para projetos 
superiores a € 1.000.000,00 (um milhão de euros) e 
inferiores ou iguais a € 5.000.000,00 (cinco milhões 
de euros);

g) Aquisição de equipamentos sociais que o 
promotor seja obrigado a possuir por determinação 
legal e de outros equipamentos sociais, até ao limite 
de 2% do investimento elegível, neste último caso;

h) Aquisição de veículos automóveis de transporte 
de passageiros e outro material de transporte, desde 
que os mesmos se afigurem essenciais para o 
exercício da atividade até ao limite de € 200.000,00 
(duzentos mil euros);

i) Aquisição de veículos automóveis ligeiros de 
mercadorias e pesados desde que os mesmos se 
afigurem essenciais para o exercício da respetiva 
atividade, até ao limite de 30% do investimento 
elegível, com um máximo de € 200.000,00 (duzentos 
mil euros);

j) Aquisição de instrumentos e de equipamento 
científico e técnico imprescindível ao projeto;

k) Despesas com a introdução de tecnologias de 
informação e comunicações bem como a aquisição 
de software standard ou específico, relacionado com 
o desenvolvimento do projeto, até ao limite de 15% do 
investimento elegível;
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u) Despesas com o processo de implementação e 
certificação do Sistema de Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação, designadamente 
honorários de consultoria, formação e instrução do 
processo junto de entidade certificadora;

v) Despesas com a criação e desenvolvimento de 
insígnias, marcas, coleções próprias e planos de 
marketing até ao limite de 20% do investimento 
elegível e até ao montante máximo de € 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil euros).

 iii) 3% do investimento elegível, para projetos 
superiores a € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros).

p) Despesas com investimentos nas áreas de 
eficiência energética, sistemas de qualidade, de 
segurança e de gestão ambiental;

q) Despesas com a introdução de tecnologias de 
informação e comunicações e software, para além 
do limite referido na alínea k) quando devidamente 
fundamentado e obtido o parecer favorável do 
departamento com competência em matéria de 
tecnologia;

r) Despesas com transportes, seguros, montagem e 
desmontagem de equipamentos elegíveis;

s) Despesas com garantias bancárias exigidas ao 
promotor no âmbito do presente subsistema de 
incentivos;

t) Despesas associadas à formulação de pedidos 
de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou 
modelos nacionais, no estrangeiro pela via direta 
nas administrações nacionais, comunitárias e 
internacionais, designadamente taxas, pesquisas ao 
estado da técnica e honorários de consultoria em 
matéria de propriedade industrial;
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 iii. Construção de edifícios, até ao limite de 
60% do investimento elegível, quando se tratar 
de investimentos de transferência de localização, 
remodelação ou ampliação de edifícios, instalações 
e outras construções, desde que diretamente 
relacionadas com as funções essenciais ao exercício 
da atividade;

 iv. Aquisição de máquinas e equipamentos, 
designadamente nas áreas da gestão, produção, 
comercialização e marketing, comunicações, 
logística, design, qualidade, segurança e higiene, 
controlo laboratorial, eficiência energética e proteção 
ambiental;

 v. Aquisição de equipamentos sociais que o 
promotor seja obrigado a possuir por determinação 
legal e de outros equipamentos sociais, até ao limite 
de 2% do investimento elegível, neste último caso;

 vi. Construção, remodelação ou ampliação de 
instalações sanitárias e de vestiário para o pessoal;

 vii. Aquisição e instalação de equipamentos de 
produção de frio ou de manutenção térmica (frio ou 
calor), fixos ou móveis;

2) Projetos de modernização, remodelação, 
beneficiação ou ampliação vocacionados para a 
satisfação do mercado local

a. Investimento mínimo: 15 000 €

b. Setor elegíveis

 i. Comércio – com investimento até 300 000 €

 ii. Restauração e similares – com investimento 
até 200 000 €

 iii. Serviços – com investimento até 100 000 €

c. Despesas elegíveis

 i. Aquisição de edifícios degradados, desde 
que diretamente relacionados com as funções 
essenciais ao exercício da atividade, até ao limite de 
25% do investimento elegível;

 ii. Aquisição de edifícios que, pela sua 
localização ou valor arquitetónico, interesse preservar, 
reconhecido pela direção regional com competência 
em matéria de cultura, até ao limite de 40% do 
investimento elegível;
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 xiv. Aquisição de fardamento de trabalho;

 xv. Aquisição de marcas, transferência de 
tecnologia, através da aquisição de direitos de 
patente, licenças, saber-fazer, ou conhecimentos 
técnicos não protegidos por patente, sendo que 
no caso de empresas não PME estas despesas não 
poderão exceder 50% das despesas elegíveis do 
projeto;

 xvi. Despesas relacionadas com a intervenção 
de técnicos oficiais de contas;

 xvii. Despesas com estudos, diagnósticos e 
auditorias associados ao projeto de investimento, até 
ao limite de 2% do investimento elegível, com um 
máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros);

 xviii. Despesas com assistência técnica para 
implementação de sistemas de higiene, segurança 
e qualidade dos alimentos até ao limite de 5% do 
investimento elegível;

 xix. Despesas com projetos de arquitetura e 
de engenharia ou outros associados ao projeto de 
investimento, com o limite de 5% do investimento 
elegível;

 viii. Aquisição e instalação de equipamentos 
de limpeza e desinfeção;

 ix. Aquisição e instalação de sistemas de 
ventilação, exaustão e climatização, nos locais afetos 
ao processo, à armazenagem ou à exposição e venda 
de alimentos;

 x. Aquisição de equipamentos necessários 
à gestão da qualidade, implementação e ou 
monitorização de sistemas de higiene, segurança e 
qualidade dos alimentos;

 xi. Aquisição de equipamentos de proteção 
ambiental, designadamente para tratamento de 
efluentes e de resíduos;

 xii. Despesas com a introdução de tecnologias 
de informação e comunicações bem como a 
aquisição de software standard ou específico, 
relacionado com o desenvolvimento do projeto, até 
ao limite de 15% do investimento elegível;

 xiii. Aquisição de veículos ligeiros de 
mercadorias ou pesados ou contentores próprios 
para o transporte de alimentos, até ao máximo de     
€ 100.000,00 (cem mil euros);
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 xx. Despesas com investimentos nas áreas 
de eficiência energética, sistemas de qualidade, de 
segurança e de gestão ambiental;

 xxi. Despesas com a introdução de tecnologias 
de informação e comunicações e software, para além 
do limite referido na alínea xii) quando devidamente 
fundamentado e obtido o parecer favorável do 
departamento com competência em matéria de 
tecnologia;

 xxii. Despesas com transportes, seguros, 
montagem e desmontagem de equipamentos 
elegíveis;

 xxiii. Despesas com garantias bancárias 
exigidas ao promotor no âmbito do presente 
subsistema de incentivos;

 xxiv. Despesas com a criação e 
desenvolvimento de insígnias, marcas, coleções 
próprias e planos de marketing, até ao limite de 10% 
do investimento elegível.
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 iv. Despesas com transportes, seguros, 
montagem e desmontagem de equipamentos 
elegíveis;

 v. Aquisição e instalação de equipamentos de 
produção de frio ou de manutenção térmica (frio ou 
calor), fixos ou móveis;

 vi. Aquisição e instalação de equipamentos de 
processo, de limpeza e desinfeção;

 vii. Aquisição e instalação de sistemas de 
ventilação, exaustão e climatização, nos locais afetos 
ao processo, à armazenagem ou à exposição e venda 
de alimentos;

 viii. Aquisição de equipamentos necessários 
à gestão da qualidade, implementação e ou 
monitorização de sistemas de higiene, segurança e 
qualidade dos alimentos;

 ix. Aquisição de equipamentos de proteção 
ambiental, designadamente para tratamento de 
efluentes e de resíduos.

3) Projetos, promovidos por micro e pequenas 
empresas, de instalação, modernização, 
remodelação, beneficiação ou ampliação 
vocacionados para a satisfação do mercado local

a. Investimento mínimo: 2 500 €

b. Investimento máximo: 15 000 €

 i. Setores Elegíveis

  1. Indústria

  2. Serviços

  3. Comércio

  4. Restauração e similares

c. Despesas elegíveis

 i. Obras, desde que diretamente relacionadas 
com o processo produtivo e com as funções 
essenciais ao exercício da atividade;

 ii. Aquisição de máquinas e equipamentos;

 iii. Aquisição de equipamento informático e 
software standard ou específico, relacionado com o 
desenvolvimento do projeto;
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Fomento da Base Económica de 
Exportação

e. Aquisição de automóveis ligeiros de mercadorias e 
outro material de transporte, desde que os mesmos 
se afigurem essenciais para o exercício da respetiva 
atividade e não se destinem a aluguer sem condutor, 
até ao limite de € 50.000,00 (cinquenta mil euros);

f. Aquisição de automóveis pesados, desde que os 
mesmos se afigurem essenciais para o exercício da 
respetiva atividade, até ao limite de € 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil euros);

g. Aquisição de instrumentos e equipamento 
científico e técnico imprescindível ao projeto;

h. Despesas com a introdução de tecnologias de 
informação e comunicações bem como a aquisição 
de software standard ou específico, relacionado com 
o desenvolvimento do projeto, até ao limite de 15% do 
investimento elegível;

i. Aquisição de marcas, transferência de tecnologia, 
através da aquisição de direitos de patente, licenças 
saber-fazer, ou conhecimentos técnicos não 
protegidos por patente, sendo que no caso de 
empresas não PME estas despesas não poderão 
exceder 50% das despesas elegíveis do projeto;

1) Despesas elegíveis gerais:

a. Construção e reconstrução de edifícios, obras de 
instalação e remodelação de instalações e outras 
construções, desde que diretamente relacionadas 
com o processo produtivo e com as funções 
essenciais ao exercício da atividade;

b. Aquisição de máquinas e equipamentos, 
designadamente nas áreas da gestão, produção, 
comercialização e marketing, comunicações, 
logística, design, qualidade, segurança e higiene, 
controlo laboratorial, eficiência energética e proteção 
ambiental;

c. Aquisição de equipamentos sociais que o promotor 
seja obrigado a possuir por determinação legal e de 
outros equipamentos sociais, até ao limite de 2% do 
investimento elegível, neste último caso;

d. Aquisição de terrenos para atividades termais, até 
ao limite de 30% do investimento elegível;



/ Programas de Incentivo para os Açores 

n. Despesas com transportes, seguros, montagem e 
desmontagem de equipamentos elegíveis;

o. Despesas com garantias bancárias exigidas ao 
promotor no âmbito do presente Subsistema de 
Incentivos;

p. Despesas associadas à formulação de pedidos 
de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou 
modelos nacionais, no estrangeiro pela via direta 
nas administrações nacionais, comunitárias e 
internacionais, designadamente taxas, pesquisas ao 
estado da técnica e honorários de consultoria em 
matéria de propriedade industrial;

q. Despesas com o processo de implementação e 
certificação do Sistema de Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação, designadamente 
honorários de consultoria, formação e instrução do 
processo junto de entidade certificadora;

r. Despesas com a criação e desenvolvimento de 
insígnias, marcas, coleções próprias e planos de 
marketing, até ao limite de 20% do investimento 
elegível e até ao montante máximo de € 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil euros);

j. Despesas relacionadas com a intervenção de 
técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de 
contas;

k. Despesas com projetos de arquitetura e de 
engenharia ou outros associados ao projeto de 
investimento, com os seguintes limites:

 i. 5% do investimento elegível, para projetos 
até € 1.000.000,00 (um milhão de euros);

 ii. 4% do investimento elegível, para projetos 
superiores a € 1.000.000,00 (um milhão de euros) e 
inferiores ou iguais a € 5.000.000,00 (cinco milhões 
de euros);

 iii. 3% do investimento elegível, para projetos 
superiores a € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros).

l. Despesas com investimentos nas áreas de 
eficiência energética, sistemas de qualidade, de 
segurança e de gestão ambiental;

m. Despesas com a introdução de tecnologias de 
informação e comunicações e software, para além 
do limite referido na alínea h) quando devidamente 
fundamentado e obtido o parecer favorável 
do departamento do Governo Regional com 
competência em matéria de tecnologia;
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Bens e Serviços Transacionáveis 3) Transformação e comercialização de produtos 
Agrícolas

a. Investimento mínimo: 4 000 000 €, exceto 
quando provém de explorações agrícolas próprias ou 
desenvolvidas por organizações de produtores.

4) Outras despesas elegíveis:

a. Aquisição de terrenos em zonas e parques 
industriais e em áreas de localização empresarial, 
tendo em vista a deslocalização de unidades 
empresariais para aquelas infraestruturas, até ao 
limite de 10% do investimento elegível;

b. Despesas com estudos, diagnósticos e auditorias 
associados ao projeto de investimento, até ao limite 
de 2% do investimento elegível, com um máximo de 
€ 50.000,00 (cinquenta mil euros), no caso de PME;

2) Investimento mínimo de 15 000 € para:

a. Indústria

b. Logística

c. Consultoria

d. Recolha, tratamento, eliminação de resíduos e 
valorização de materiais

e. Recolha, tratamento e drenagem de águas 
residuais

f. Atividades dos centros de chamadas

g. Atividades dos estabelecimentos de saúde com 
internamento

h. Atividades dos operadores turísticos

i. Atividades termais
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c. No caso dos projetos que conduzam à criação 
líquida de postos de trabalho e cujo volume de 
vendas se destine maioritariamente para mercados 
exteriores à Região Autónoma dos Açores, desde 
que promovidos por PME e cujo interesse seja 
reconhecido por despacho dos membros do 
Governo Regional com competência em matéria de 
investimento e na área do projeto, são considerados 
elegíveis bens em estado de uso afetos à atividade 
produtiva, quando adquiridos a terceiros não 
relacionados com o adquirente, quando a operação 
seja realizada em condições de mercado e quando a 
aquisição do equipamento não foi objeto de ajuda de 
subvenções nacionais ou comunitárias.
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Turismo e. Parques temáticos, desde que sejam reconhecidas 
pela Direção Regional do Turismo de interesse para 
o desenvolvimento e consolidação da oferta turística 
regional;

f. A remodelação e beneficiação das unidades dos 
empreendimentos turísticos existentes, valorizando 
aspetos e caraterísticas que lhes confiram uma 
identidade própria no contexto da oferta turística 
regional;

g. Atividades de animação turística, desde que sejam 
reconhecidas pela Direção Regional do Turismo de 
interesse para o desenvolvimento e consolidação da 
oferta turística regional;

h. A instalação, ampliação ou beneficiação, de 
estabelecimentos de alojamento local, integrados na 
tipologia de estabelecimentos de hospedagem, que 
utilizem a denominação de «hostel», desde que se 
situem em centros urbanos e visem a reconstrução, 
recuperação ou beneficiação de edificações 
degradadas ou em mau estado de conservação.

1) Investimento mínimo: 15 000 €

a. A instalação de meios de alojamento que se 
enquadrem nas vertentes de turismo no espaço rural, 
turismo de habitação, desde que sejam reconhecidos 
pela Direção Regional do Turismo como projetos que 
contribuam para a diferenciação da oferta;

b. A instalação e a beneficiação de empreendimentos 
turísticos que possuam instalações termais;

c. A instalação de empreendimentos turísticos 
não contemplados nas alíneas anteriores e/ou 
a ampliação dos empreendimentos turísticos 
existentes, desde que sejam reconhecidos 
como projetos inovadores, diversificadores ou 
qualificadores da oferta turística em termos de 
instalações e serviços, pela Direção Regional do 
Turismo;

d. A instalação, ampliação ou beneficiação de 
estabelecimentos de restauração e similares, desde 
que sejam reconhecidos como projetos de interesse 
para o desenvolvimento e consolidação da oferta 
turística regional, pela Direção Regional do Turismo;
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f. Aquisição de veículos e outro material de 
transporte, desde que os mesmos se afigurem 
essenciais para o exercício da respetiva atividade e 
não se destinem ao aluguer sem condutor, até ao 
limite de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
euros), no caso de projetos promovidos por empresas 
de animação turística;

g. Embarcações usadas, com ou sem motor, com 
lotação mínima de 50 passageiros ou outro meio de 
transporte usado, em casos devidamente justificados 
e para projetos apresentados por PME, cujo interesse 
seja reconhecido por despacho do membro do 
Governo Regional com competência em matéria 
de turismo, até ao limite de 70% do investimento 
elegível, tendo como limite absoluto € 1.000.000,00 
(um milhão de euros);

h. Despesas com estudos, diagnósticos e auditorias 
associados ao projeto de investimento, até ao limite 
de 5% do investimento elegível, com um máximo de 
€ 50.000,00 (cinquenta mil euros).

2) Outras despesas elegíveis:

a. Aquisição de terrenos para parques temáticos, até 
ao limite de 10% do investimento elegível;

b. Aquisição de edifícios degradados, desde que 
destinados aos projetos de instalação, até ao limite 
de 30% do investimento elegível;

c. Aquisição de edifícios que, pela sua localização ou 
valor arquitetónico, interesse preservar, reconhecidos 
pela direção regional com competência em matéria 
de cultura, até ao limite de 40% do investimento 
elegível;

d. Aquisição e ou recuperação de mobiliário, 
artefactos e elementos decorativos antigos;

e. Aquisição de embarcações, com ou sem motor, 
até ao limite de 70% do investimento elegível, desde 
que os mesmos se afigurem essenciais para o 
exercício da respetiva atividade, com lotação mínima 
de 50 passageiros, tendo como limite absoluto € 
1.000.000,00 (um milhão de euros);



ACORES-53-2018-19
Vale PME Digital
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Promover a adoção de tecnologias digitais por parte 
de empresas PME.

Áreas de intervenção

Região Autónoma dos Açores.

Área geográfica

Data de encerramento

31 de dezembro de 2021.
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100% a fundo perdido com limite máximo de apoio 
até 10 000 € por candidatura.

Podem candidatar-se aos apoios do “Vale PME Digital 
Açores” as micro, pequenas e médias empresas, de 
qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, 
instaladas na Região Autónoma dos Açores.

Taxa de financiamento Entidades elegíveis

Máximo de investimento

10 000 €
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Despesas elegíveis  e. Search Engine Optimization (SEO) e Search 
Engine Advertising (SEA): melhoria da presença 
e ranking dos sítios de comércio eletrónico nos 
resultados da pesquisa em motores de busca por 
palavras-chave relevantes para a notoriedade e 
tráfego de cada sítio;

 f. Social Media Marketing: Desenho, 
implementação e otimização da presença e 
interação com clientes via redes sociais;

 g. Content Marketing: criação e distribuição de 
conteúdos digitais (texto curto, texto longo, imagens, 
animações ou vídeos) dirigidos a captar a atenção e 
atrair os clientes-alvo para as ofertas comercializadas 
pela empresa;

 h. Display Advertising: colocação de anúncios 
à oferta da empresa em sítios de terceiros, incluindo 
páginas de resultados de motor de busca;

 i. Mobile Marketing: tradução das estratégias 
inscritas nos pontos anteriores para visualização 
e interação de clientes em dispositivos móveis, 
nomeadamente smartphones e tablets;

 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de 
aquisição de serviços ou de equipamentos, a executar 
durante um período de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data de assinatura do Termo de Aceitação, 
nos seguintes domínios das tecnologias digitais:

1) Implementação de processos associados ao 
comércio eletrónico, nomeadamente:

 a. Desenho e implementação de estratégias 
aplicadas a canais digitais para gestão de mercados, 
canais, produtos ou segmentos de cliente;

 b. User-Centered Design (UX): desenho, 
implementação e otimização de estratégias digitais 
centradas na experiência do cliente que maximizem 
a respetiva atração, interação e conversão;

 c. Desenho, implementação, otimização de 
plataformas de Web Content Management (WCM), 
Campaign Management, Customer Relationship 
Management e E-Commerce;

 d. Inscrição e otimização da presença em 
marketplaces eletrónicos;
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 e. Ferramentas para Manufacturing as a 
Service (MaaS) e Apps for manufacturing; Sistemas 
para Produção Inteligente e Flexível.

3) Serviços diversos, incluindo, designadamente, 
assistência técnica, científica e consultoria em 
áreas de conhecimento relacionadas com as ações 
identificadas nos pontos anteriores.

4) Aquisição de hardware, software, licenças de 
utilização e meios digitais de marketing desde que 
esteja relacionada com as ações identificadas no 
número 2

 j. Web Analytics: recolha, tratamento, análise 
e visualização de grandes volumes de dados 
gerados a partir da navegação e interação de 
clientes em ambiente digital por forma a identificar 
padrões, correlações e conhecimento relevante que 
robusteçam os processos de gestão e tomada de 
decisão.

2) Implementação de outros processos, tais como:

 a. Sistemas de interconexão; sensores (Smart 
sensors e sensing entreprise);

 b. Big data; realidade aumentada;

 c. Fabricação aditiva (additive manufacturing / 
Impressão 3D); cloud (informação na nuvem); inteligência 
artificial; sistemas ciber-físicos (tecnologias de 
informação e comunicação; sensorização e sistemas 
mecatrónicos para monitorizar e controlar processos 
e toda a cadeia de valor, mecatrónica; robótica; 
cibersegurança;

 d. Machine-to-Machine (M2M) e Human-to-
Machine interfaces;

 



Internacionalização.

AÇORES-52-2016-03
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– Promover o desenvolvimento de projetos de 
prospeção de mercados externos, novas estratégias 
de comercialização e marketing e a promoção 
de negócios desmaterializados com clientes e 
fornecedores, através de soluções tecnológicas 
adequadas;

– Apoiar iniciativas de cooperação entre as empresas 
com vista à criação de serviços conjuntos de suporte 
aos projetos de penetração em mercados externos.

Região Autónoma dos Açores.

Áreas de intervenção Área geográfica

Data de encerramento

31 de dezembro de 2021.
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– Micro e pequena empresa – 50%

– Média empresa – 40%

– Grande empresa – 30%

– Mínimo: 5 000 €

– Máximo: 2 000 000 €

Taxa de financiamento

Mínimo e máximo de investimento

Entidades elegíveis

Os beneficiários são empresas de qualquer natureza 
e qualquer forma jurídica, exceto:

– A produção primária de produtos agrícolas;

– O setor siderúrgico e o setor das fibras sintéticas;

– O setor dos transportes;

– O setor da energia;

– O setor do carvão;

– Atividades financeiras e de seguros, ou nas classes 
Atividades das sedes sociais ou atividades de 
consultoria para os negócios e para a gestão.
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Despesas elegíveis h) Contratação de consultoria nas áreas da 
elaboração de estudos de mercado, estratégias de 
internacionalização e elaboração de propostas de 
serviços ou fornecimentos no âmbito da contratação 
pública internacional, até ao limite de € 75.000,00 
(setenta e cinco mil euros);

i) Contratação de assistência técnica para o 
desenvolvimento de projetos de design, de marca e 
de aquisição e registo de marcas, até ao limite de € 
50.000,00 (cinquenta mil euros);

j) Aquisição de conteúdos e informação especializada 
necessários ao projeto;

k) Registo inicial de domínios e fees associados à 
domiciliação de aplicações em entidade externa, 
adesão a marketplaces e outras plataformas 
eletrónicas, criação e publicação de catálogos 
eletrónicos de produtos e serviços e desenvolvimento 
de websites;

l) Desenho e instalação da infraestrutura de rede 
local necessária ao projeto de desenvolvimento e 
promoção internacional;

a) Inscrição ou participação em feiras, exposições, 
concursos e outros certames no exterior da Região;

b) Passagens aéreas e estadia, até ao máximo de 
duas pessoas por empresa e por evento, durante o 
período de realização dos eventos;

c) Montagem, desmontagem, construção e 
decoração de espaços promocionais nos eventos;

d) Aluguer de espaços para ações de divulgação 
temporária de produtos açorianos;

e) Transporte de produtos, de mostruários e de 
material informativo e promocional necessário à 
participação nos eventos;

f) Conceção e elaboração de material promocional 
e informativo, até ao limite de € 25.000,00 (vinte e 
cinco mil euros);

g) Conceção de embalagens e material de 
acondicionamento dos produtos utilizados na 
promoção e comercialização de produtos regionais 
produzidos com recursos endógenos;
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s) Custos com o arrendamento de espaços, incluindo 
os serviços prestados pelas entidades organizadoras 
das feiras, nomeadamente os relativos aos consumos 
de água, eletricidade, comunicações, inserções 
em catálogo de feira e os serviços de tradução ou 
intérpretes;

t) Custos com a construção do stand, incluindo 
os serviços associados à conceção, construção 
e montagem de espaços de exposição, 
nomeadamente aluguer de equipamentos 
e mobiliário, transporte e manuseamento 
de mostruários, materiais e outros suportes 
promocionais;

u) Custos de funcionamento do stand, incluindo 
os serviços de deslocação e alojamento dos 
representantes das empresas e outras despesas 
de representação, bem como a contratação de 
tradutores ou intérpretes externos à organização das 
feiras;

v) Serviços de consultoria especializados, prestados 
por consultores externos, relacionados com a 
prospeção e captação de novos clientes, incluindo 
missões de importadores para conhecimento 
da oferta do beneficiário, realizadas em território 
nacional ou internacional;

m) Obtenção de rótulos ecológicos, certificação e 
marcação de produtos e serviços regionais;

n) Divulgação de conhecimentos científicos, 
informações factuais e propriedades nutricionais 
sobre os produtos e serviços regionais;

o) Campanhas de imagem, promoção, informação 
e divulgação, incluindo despesas com o 
desenvolvimento criativo, com a produção ou 
aquisição de media, materiais gráficos de promoção 
e informação e materiais audiovisuais e de 
multimédia;

p) Medidas de controlo obrigatórias em relação 
aos regimes de qualidade instituídos ao abrigo de 
regulamentação internacional, nacional ou regional, 
quando não realizados pelo promotor;

q) Aquisição e desenvolvimento de software 
específico;

r) Serviços de aconselhamento mencionados nos 
pontos 299 a 306 das Orientações da União Europeia 
relativas aos auxílios estatais nos setores agrícola e 
florestal e nas zonas rurais para 2014-2020, até ao 
limite de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros);
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w) Serviços de consultoria especializados 
relacionados com custos com a entidade 
certificadora e com a realização de testes e ensaios 
em laboratórios acreditados.i) Aquisição de 
bibliografia técnica associada à execução do projeto; 
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Pagamento, total ou parcial, do montante global 
das prestações de desemprego, deduzido das 
importâncias eventualmente já recebidas

Possibilidade de cumulação com a modalidade de 
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro 
(linhas MICROINVEST E INVEST+) (1)

Apoio técnico à criação e consolidação de projetos 
(facultativo)

Apoio financeiro Notas:

(i) O subsídio de desemprego ou o subsídio social de 
desemprego inicial a que os beneficiários tenham direito pode 
ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que as 
despesas elegíveis não ultrapassem o valor do montante único. 
Apenas continuam a ser pagas aos beneficiários as prestações 
de desemprego correspondentes ao remanescente que não 
foi pago de uma só vez, se se verificar o enquadramento sob 
a forma de trabalhador independente. Nos restantes casos, 
suspende-se.

(ii) O apoio técnico à criação e consolidação de projetos, de 
caráter facultativo, depende de solicitação pelo promotor 
(Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio). Consultar medida Apoio 
Técnico à Criação e Consolidação de Projetos (ATCP).

1. Consultar as medidas Apoio à Criação de Empresas e Programa 
Nacional de Microcrédito do PAECPE.

info@start-pme.pt
+351 221 451 003

+351 808 500 130
+351 211 451 532


