
                                                                                                                 
 

 

Denominação POCI – Sistema de Incentivos a Acções Colectivas 

Descrição Este incentivo visa potenciar os resultados dos apoios às empresas e a criação ou melhoria das 

condições envolventes, com particular relevo para as associadas a fatores imateriais de 

competitividade de natureza coletiva, que se materializem na disponibilização de bens coletivos ou 

públicos capazes de induzir efeitos de arrastamento na economia, pelo que só podem ser 

abrangidos por este instrumento os projetos que, cumulativamente, assegurem as seguintes 

condições: 

a) Evidenciar uma natureza coletiva, abrangente e não discriminatória que possa responder a riscos 

e oportunidades comuns de um conjunto alargado de empresas; 

b) Garantir a ampla publicitação dos seus resultados, complementada por ações de demonstração 

e disseminação;  

c) Assegurar a disponibilização livre e universal de todos os bens e serviços produzidos, sem 

benefício particular para qualquer entidade; 

Tipologias  Transferência do conhecimento científico e tecnológico 

 Redes e outras formas de parceria e cooperação 

 Promoção do espírito empresarial 

 Internacionalização 

 Qualificação 

Beneficiários - Entidades não empresariais do sistema de I&I (transferência do conhecimento científico e 

tecnológico); 

- Entidades privadas sem fins lucrativos ou entidades públicas que promovam a gestão de um 

cluster, redes ou outras formas de cooperação no âmbito de estratégias de eficiência coletiva 

(redes e outras formas de parceria e cooperação); 

- Nas áreas da promoção do espírito empresarial, da internacionalização e da qualificação, são 

beneficiários: 

a) Associações empresariais; 

b) Entidades não empresariais do sistema de I&I, incluindo as instituições de ensino superior, as 

entidades de acolhimento e valorização de atividades de ciência e tecnologia; 

c) Agências e entidades públicas, incluindo de natureza associativa, com competências nos 

domínios da valorização do conhecimento, da promoção do empreendedorismo e de redes 

colaborativas, do desenvolvimento empresarial, da internacionalização e do turismo; 

d) Entidades privadas sem fins lucrativos, que prossigam objetivos de interesse público, e que 

tenham estabelecido com as entidades da alínea anterior parcerias para a prossecução de políticas 

públicas de caráter empresarial; 

e) Outras entidades sem fins lucrativos quando participem em projetos em copromoção  com 



                                                                                                                 
 

 
uma das entidades referidas nas alíneas anteriores, desde que justificado face à natureza do 

projeto. 

Modalidades de 

candidaturas 

a) Projetos Individuais, apresentados e realizados por um só beneficiário; 

b) Projetos em copromoção, apresentados e realizados por dois ou mais beneficiários; 

Despesas elegíveis Para além de algumas especificidades, são elegíveis as seguintes despesas: 

a) Criação, registo e lançamento de marcas próprias de natureza coletiva; 

b) Estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto; 

c) Serviços de terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria em áreas de 

conhecimento que ultrapassem a competência dos beneficiários; 

d) Promoção e divulgação das atividades e resultados do projeto, incluindo despesas com o 

desenvolvimento criativo, com a produção ou aquisição de média, matérias, gráficos de promoção 

e informação e materiais audiovisuais e multimédia; 

e) Aluguer de espaços e equipamentos para ações de promoção e divulgação das atividades e 

resultados do projeto, incluindo suporte logístico; 

f) Implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração; 

g) Promoção de concursos e respetivos prémios; 

h) Aquisição de conteúdos e informação especializada; 

i) Deslocações e estadas; 

j) Aquisição de equipamento informático e respetivo software; 

k) Desenvolvimento de plataformas através de novas tecnologias; 

l) Intervenção dos Técnicos Oficiais de Contas ou dos Revisores Oficiais de Contas; 

m) Custos indiretos. 

2 - São ainda elegíveis as despesas com o pessoal do beneficiário, em condições específicas. 

Incentivos Incentivo não reembolsável  - taxa de 85% 

Fase de candidaturas a) Promoção do espírito empresarial e Qualificação: 

Abertura: Abril/2015; Fecho: Julho/2015 

b) Internacionalização e Transferência de Conhecimento: 

Abertura: Abril/2015; Fecho: Setembro/2015 

Mais informação https://www.portugal2020.pt 

Atenção: Esta informação não dispensa a consulta da legislação base.  

https://www.portugal2020.pt/

