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Avisos: #1 / #2 / #3 / SGS1

✓Auxílios à inovação a favor das PME: artigo 28.º RGIC. (Reg UE 651/2014)
• Apenas PME. Taxa de 50% ou Taxa de até 100% em auxílios a serviços de consultoria em inovação e de apoio à inovação.

✓Auxilios à inovação em matéria de processos e organização: artigo 29.º RGIC:
• Grandes empresas (desde que acompanhadas de PME que assegure 30% dos custos elegíveis): 15 % dos custos elegíveis;

• PME: 50 % dos custos elegíveis.

✓Auxílios à investigação e desenvolvimento nos setores da pesca e da aquicultura: artigo 30.º RGIC
• A intensidade do apoio a conceder, não deve exceder, por beneficiário, 100 % dos custos elegíveis (no PA está situado entre 25% a 70%);

• O financiamento a conceder será pago diretamente ao organismo de investigação e divulgação de conhecimentos, não envolvendo a concessão direta de auxílios de estado para fins
não relacionados com a investigação a favor de uma empresa que se consagre à produção, transformação ou comercialização de produtos da pesca ou da aquicultura;

• Só apoia a investigação.

Taxa aplicável / Base legal 
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Avisos: #1 / #2 / #3 / SGS1

✓ Inovação a favor das PME
• Obtenção, validação e defesa de patentes e outros ativos incorpóreos;
• Destacamento de pessoal altamente qualificado de um organismo de investigação e divulgação de conhecimentos, ou de uma grande empresa, que se dedique a tarefas de

investigação, desenvolvimento e inovação no âmbito de uma função recentemente criada na empresa beneficiária e que não substitui outros membros do pessoal;
• Serviços de consultoria em inovação e de apoio à inovação.

✓ Inovação em matéria de processos e organização
• Custos de pessoal;
• Instrumentos e equipamento, na medida em que forem utilizados no projeto, e durante a execução do mesmo;
• Edifícios e terrenos, na medida em que forem utilizados no projeto, e durante a execução do mesmo, nos termos estabelecidos no artigo 8.6 do Regulamento do MFEEE 2014-2021;
• Custos de investigação contratual, conhecimentos e patentes adquiridos a fontes externas ou por elas licenciados em condições normais de concorrência;
• Custos gerais adicionais e outros custos de funcionamento, nomeadamente custos de materiais, fornecimentos e produtos semelhantes, que decorram diretamente do projeto.

✓ Investigação e desenvolvimento da pesca e aquicultura
• Custos de pessoal: investigadores, técnicos e outro pessoal de apoio, na medida em que trabalhem no projeto;
• Instrumentos e equipamentos, na medida e durante o período em que forem utilizados no projeto;
• Edifícios e terrenos, na medida e durante o período em que forem utilizados no projeto. No que respeita aos edifícios, são considerados elegíveis apenas os custos de amortização

correspondentes à duração do projeto, calculados com base em princípios contabilísticos geralmente aceites. No tocante aos terrenos, são elegíveis os custos da cessão comercial ou
os custos de capital efetivamente incorridos;

• Custos de investigação contratual, conhecimentos e patentes adquiridos a fontes externas ou por elas licenciados em condições de plena concorrência, bem como os custos de
consultoria e serviços equivalentes utilizados exclusivamente no projeto;

• Custos gerais e outras despesas operacionais adicionais, nomeadamente custos de materiais, fornecimentos e produtos semelhantes, que decorram diretamente do projeto.

Custos Elegíveis

Guia dos Auxílios de Estado – Programa Crescimento Azul           2   I   6



Aviso SGS2

✓Auxílios à formação: artigo 31.º RGIC
• Taxa de 50% dos custos elegíveis, que pode ser aumentada até 70 % dos custos elegíveis, do seguinte modo:

o Em 10 pontos percentuais, se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos;
o Em 10 pontos percentuais, se o auxílio for concedido a médias empresas e em 20 pontos percentuais, se for concedido a pequenas empresas.

• A intensidade do apoio pode ir até 100 % dos custos elegíveis, no âmbito do setor dos transportes marítimos, nas seguintes condições:
o Formandos supranumerários a bordo (não são membros ativos da tripulação); e,
o A formação é efetuada a bordo de navios inscritos nos registos da União Europeia.

Taxa aplicável / Base legal 

o Custos de pessoal respeitantes a formadores e relativos às horas que efetivamente ministrem formação;
o Custos de funcionamento relativos a formadores e formandos, diretamente relacionados com o projeto de formação, tais como despesas de deslocação, material e

fornecimentos e amortização do custo dos instrumentos e equipamentos, na medida em que, sejam exclusivamente afetos ao projeto de formação em causa;
o Custos de serviços de consultoria associados ao projeto de formação;
o Custos de pessoal relativos a formandos e custos indiretos gerais, tais como, custos administrativos, rendas e despesas gerais, relativos ao número total de horas em

que os formandos participaram na formação.

Custos Elegíveis
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Aviso #4

✓ Auxílios a projetos de investigação e desenvolvimento: artigo 25.º RGIC 1
Os níveis de apoio a conceder, por beneficiário, não devem exceder as seguintes intensidades:

o a) 100 % dos custos elegíveis para a investigação fundamental;
o b) % dos custos elegíveis para a investigação industrial;
o c) % dos custos elegíveis para o desenvolvimento experimental.

As intensidades previstas nas alíneas b) e c) do número anterior podem ser aumentadas até uma intensidade máxima de auxílio de 80 % dos custos elegíveis, do seguinte modo:
o Em 10 pontos percentuais para médias empresas e em 20 pontos percentuais para pequenas empresas;
o Em 15 pontos percentuais, se for preenchida uma das seguintes condições:

➢ O projeto implicar uma colaboração efetiva entre empresas, das quais, pelo menos uma seja uma PME; ou o projeto seja realizado, em pelo menos, dois Estados-
membros da União Europeia; ou o projeto seja realizado num Estado-membro da União Europeia e numa parte contratante do Acordo do Espaço Económico Europeu; e
nenhuma das empresas suporte, individualmente, mais de 70 % dos custos elegíveis; ou,

➢ O projeto implicar uma colaboração efetiva entre uma empresa e uma ou mais organizações de investigação e divulgação de conhecimentos, quando estas últimas
suportem pelo menos 10 % dos custos elegíveis e, lhes seja concedido o direito de publicarem os seus próprios resultados de investigação; ou,

➢ Os resultados do projeto sejam amplamente divulgados através de conferências, publicações, repositórios de acesso livre ou programas informáticos gratuitos ou
públicos.

Taxa aplicável / Base legal 
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Aviso #4

o Custos de pessoal: investigadores, técnicos e outro pessoal de apoio, na medida em que trabalhem no projeto;

o Custos de instrumentos e equipamentos, na medida e durante o período em que forem utilizados no projeto;

o Custos de edifícios e terrenos, na medida e durante o período em que forem utilizados no projeto, da seguinte forma:

➢ Custos com edifícios: são considerados elegíveis apenas os custos de amortização correspondentes à duração do projeto, calculados com base em princípios contabilísticos
geralmente aceites;

➢ Custos com terrenos: são elegíveis os custos da cessão comercial ou os custos de capital efetivamente incorridos.

o Custos de investigação contratual, conhecimentos e patentes adquiridos a fontes externas ou por elas licenciados em condições de plena concorrência, bem como os custos
de consultoria e serviços equivalentes utilizados exclusivamente no projeto;

o Custos gerais e outras despesas operacionais adicionais, nomeadamente custos de materiais, fornecimentos e produtos semelhantes, que decorram diretamente do projeto.

Custos Elegíveis
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Avisos: #5 / SGS3

✓Auxílios de minimis (Reg UE 1407/2013)
• Pode ir à taxa máxima de 100%, até ao limite de 200.000 €/beneficiário/3 anos.

Taxa aplicável / Base legal 

o Custos de pessoal relativos a formadores, compreendendo a remuneração e respetivos encargos sociais, relativos às horas de formação ministradas, excetuando ao
que detiverem um vínculo laboral a uma entidade pública;

o Custos administrativos, tais como, consumíveis e mercadorias;

o Custos de aquisição de equipamento novo ou usado (se não forem utilizados durante todo o seu tempo de vida para o projeto, apenas são considerados elegíveis os
custos de amortização correspondentes à duração do projeto, calculados com base em princípios contabilísticos geralmente aceites);

o Custos de serviços de consultoria associados ao projeto de formação;

o Custos de pessoal relativos a formandos e custos indiretos gerais, tais como rendas e despesas gerais, relativamente ao número total de horas em que os formandos
participem na formação.

Custos Elegíveis
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