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O que é?

Trata-se do Acordo de Parceria adotado com a CE…
Reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP, no total de € 25.6 m M
Define os princípios de programação que consagram a política de
desenvolvimento a adotar até 2020 em Portugal
Plenamente alinhado aos princípios de programação definidos na
Estratégia Europa 2020: Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo
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Como se organiza?

Organiza-se em quatro domínios temáticos, considerando também os
domínios transversais relativos à reforma da Administração Pública e à
territorialização das intervenções
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de investigação científica e tecnológica
promovidos pela U.Porto ou suas Unidades de I&D
Projetos liderados por empresas que visem bens e
serviços transacionáveis internacionalmente
Projetos de modernização na Administração Pública

Projetos que envolvam sobretudo empreitadas

Projetos que envolvam a capacitação de RH
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de investigação científica e tecnológica
promovidos pela U.Porto ou suas Unidades de I&D
Projetos liderados por empresas que visem bens e

Têmserviços
que contribuir
para asinternacionalmente
seguintes metas:
transacionáveis

Aumentar a produção científica de qualidade reconhecida
Projetos
de modernização na Administração Pública
internacionalmente
Reforçar a inserção das infraestruturas de investigação nas redes
internacionais de I&D
Projetos que envolvam sobretudo empreitadas
Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para
o setor empresarial
Projetos que envolvam a capacitação de RH
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de investigação científica e tecnológica
promovidos pela U.Porto ou suas Unidades de I&D

Devem
privilegiar
uma
de interação
Projetos
liderados
porlógica
empresas
que visementre
bens etodos os atores do sistema
serviços
transacionáveis
Devem
contribuir
para: internacionalmente
Aumento da resposta aos desafios empresariais e societais
Exploração
de ideiasnacom
originalidade
e ou potencial de inovação
Projetos
de modernização
Administração
Pública
Aumento da participação em programas de I&D financiados pela EU
Criação e reforço de competências das infraestruturas de
investigação
inseridas
no roteiro
nacional de infraestruturas de
Projetos
que envolvam
sobretudo
empreitadas
investigação de interesse estratégico
Reforço da orientação económica da rede de infraestruturas de
Projetos
que envolvam
capacitação
de RH
investigação,
comabase
nas prioridades
inscritas na RIS3 –
especialização inteligente
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Que tipo de projetos serão financiados?
RIS3 – especialização inteligente

10

Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos IC&DT, internacionalmente competitivos
Âmbito
• Avanços significativos do conhecimento nas fronteiras da ciência
• Resolução de problemas científicos e tecnológicos complexos
• Consolidação de linhas de investigação
• Resposta a desafios societais específicos
Concurso
• Aberto de setembro a novembro de 2015
• Aberto de janeiro a março de 2016
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Que tipo de projetos serão financiados?

Projetos de investigação de caráter exploratório

Âmbito
• Ideias originais, inovadoras e internacionalmente competitivas
• Sem necessidade de serem alicerçadas em resultados preliminares
Concurso
• Aberto de setembro a dezembro de 2015
• Aberto de janeiro a março de 2016
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Que tipo de projetos serão financiados?
Programas integrados de IC&DT

Âmbito
• Ações de interesse estratégico, visando o desenvolvimento e a
consolidação de linhas de investigação de interesse público
• Tem que ter impacto ao nível nacional ou regional
Concurso
• Até 13 de julho (por convite COMPETE2020)
• Até 6 de agosto (Norte2020)
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Que tipo de projetos serão financiados?

Programas de atividades conjuntas (PAC)

Âmbito
• Investimentos de dimensão estruturante, temáticos e multidisciplinares
• Destinados a consórcios
• Propostas que contribuam para responder a grandes desafios societais ou
para colmatar lacunas no tecido científico e tecnológico
Concurso
• Aberto de julho a setembro de 2015
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de provas de conceito (PdC)

Âmbito
• Valorização de conhecimento já produzido em projetos de investigação
• Produção de protótipos laboratoriais, ou quando relevante pré –séries
semi -industriais, representativos de potenciais aplicações futuras
Concurso
• Aberto de setembro a novembro de 2015
• Aberto de fevereiro a abril de 2016
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Que tipo de projetos serão financiados?
Proteção de direitos de propriedade intelectual
Âmbito
• Visando promover o registo de direitos de propriedade industrial sob a
forma de registo de patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos,
pelas vias nacional, europeia e internacional
Concurso
• Aberto em contínuo (Compete2020)
• Aberto de setembro a dezembro de 2015 (Norte2020)
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Que tipo de projetos serão financiados?
Transferência do conhecimento científico e tecnológico Ações Coletivas
Âmbito
• Interação e transferência de conhecimento com vista à sua valorização
económica, incluindo atividades de rede e promoção internacional
• Ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos, para o
tecido empresarial, que envolvam projetos-piloto demonstradores
• Ações de valorização económica dos resultados da investigação
• Fomento de projetos semente e spin-offs, com vista à transformação de
ideias inovadoras em iniciativas empresariais, incluindo protótipos...
Concurso
• Aberto até 6 de agosto (Norte2020)
• Aberto de setembro a novembro (Compete2020)
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Que tipo de projetos serão financiados?
Desenvolvimento do roteiro nacional de infraestruturas

Âmbito
• Desenvolvimento e implementação de infraestruturas de investigação
inseridas no roteiro nacional de infraestruturas de investigação de
interesse estratégico
Concurso
• Aberto de junho a setembro (Compete2020) - Atrasado
• Aberto de setembro a outubro de 2015 (Norte2020)
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Que tipo de projetos serão financiados?

Projetos de internacionalização de I&D

Âmbito
• Apoio à preparação e submissão de candidaturas a programas de I&D
financiados pela União Europeia
Concurso
• Aberto de outubro a dezembro de 2015
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de investigação científica e tecnológica
promovidos pela U.Porto ou suas Unidades de I&D
Projetos liderados por empresas que visem bens e
serviços transacionáveis internacionalmente
Projetos de modernização na Administração Pública

Projetos que envolvam sobretudo empreitadas

Projetos que envolvam a capacitação de RH
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos liderados por empresas - produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis

Têm que contribuir para as seguintes metas:
Aumentar os projetos e atividades em cooperação das empresas com as
restantes entidades do sistema de I&I
Desenvolver novos produtos e serviços, em especial em atividades de
maior intensidade tecnológica e de conhecimento
Reforçar ações de valorização económica dos projetos de I&D com
sucesso
Aumentar a participação nacional nos programas e iniciativas
internacionais de I&I
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de I&D em copromoção liderados por empresas

Âmbito
• Atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental,
conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas
• Introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas
existentes
Concurso
• Aberto de outubro a dezembro de 2015
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de I&D liderados por empresas

Condições de Acesso do Concurso da Fase I
• Enquadrar-se nos domínios prioritários da RIS3
• Mínimo de investimento de € 150.000
• Empresa líder deve assegurar pelo menos 30% do investimento elegível
• O que é avaliado?
• Qualidade do projeto
• Impacto do projeto na competitividade da empresa
• Impacto na economia
• Contributo do projeto para a convergência regional
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos demonstradores liderados por empresas

Âmbito
• Demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto
• Visam evidenciar, perante um público especializado, as vantagens
económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se
encontram suficientemente validadas para utilização comercial
Concurso
• Aberto de outubro a dezembro de 2015
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos demonstradores liderados por empresas

Condições de Acesso do Concurso da Fase I
• Enquadrar-se nos domínios prioritários do RIS3
• Mínimo de investimento de € 150.000
• Prever a demonstração em situação real da utilização ou aplicação do
produto/processo/sistema alvo do projeto
• Prever um plano de divulgação ampla junto de empresas potencialmente
interessadas na aplicação das soluções tecnológicas que constituem seus
resultados, bem como de outros potenciais interessados na tecnologia a
demonstrar
• Empresa líder deve assegurar pelo menos 30% do investimento elegível
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos mobilizadores liderados por empresas

Âmbito
• Projetos dinamizadores de capacidades e competências científicas e
tecnológicas, com elevado conteúdo tecnológico e de inovação e com
impactes significativos a nível multissetorial, regional, cluster
• Outras formas de parceria e cooperação, visando uma efetiva transferência
do conhecimento e valorização dos resultados de I&D junto das empresas
Concurso
• Aberto de outubro de 2015 a fevereiro de 2016
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Que tipo de projetos serão financiados?
Vales
Âmbito:
• Limite máximo da despesa € 20.000
• A U.Porto como prestadora de serviços nas áreas:
• Transferência de conhecimento
• Inovação organizacional e gestão
• Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC)
• Criação de marcas e design
• Proteção de propriedade industrial
• Qualidade e Eco inovação
Concurso
• Aberto até 31 de agosto
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de investigação científica e tecnológica
promovidos pela U.Porto ou suas Unidades de I&D
Projetos liderados por empresas que visem bens e
serviços transacionáveis internacionalmente
Projetos de modernização na Administração Pública

Projetos que envolvam sobretudo empreitadas

Projetos que envolvam a capacitação de RH
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos de modernização na Administração Pública
Âmbito dos Projetos
• Digitalização, desmaterialização e ou prestação digital de serviços públicos
• Integração de infraestruturas tecnológicas de suporte aos novos modelos
de atendimento, em especial ao atendimento digital assistido
• Reengenharia, simplificação e desmaterialização de processos
• Fomento da utilização de plataformas transversais de suporte à prestação
de serviços eletrónicos
• Consolidação de mecanismos de identificação, autenticação e assinatura
eletrónicas…
Concurso
• Aberto até 31 de julho (temáticos) e 15 de setembro (geral)
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Que tipo de projetos serão financiados?

Projetos que envolvam sobretudo empreitadas

Âmbito dos Projetos

• Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização
das energias renováveis nas infraestruturas públicas
• Património Natural e Cultural
• Reabilitação e Qualidade do Ambiente Urbano
•…
Concurso
• Vários
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Que tipo de projetos serão financiados?
Projetos que envolvem a capacitação de RH
Âmbito dos Projetos
• Formação Pedagógica de docentes do ensino superior
• Intervenções na área da qualidade, inovação e criatividade educativa e
formativa
• Medidas educativas orientadas para a promoção da inclusão e de
respostas a necessidades especiais de educação
•…

Concurso
• Vários
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Que tipo de projetos serão financiados?
Qualidade, inovação e criatividade educativa (FSE)
Tipologia de Projetos
• Desenvolvimento de recursos didáticos inovadores
• Desenvolvimento de projetos ligados ao reforço da aprendizagem dos
conhecimentos e das capacidades, previstos nos programas
• Desenvolvimento de projetos que promovam o mérito e a excelência dos
alunos e formandos
• Promoção de atividades de monitorização e avaliação do sistema de
educação e formação, incluindo: i) Certificação de entidades formadoras; ii)
Avaliação e regulação das ofertas formativas; iii) Estudos prospetivos e de
avaliação do impacto das políticas educativas e formativas..
Concurso
• Qualidade e eficiência sistema de educação e formação com vista à
promoção do sucesso escolar: aberto de outubro de 2015 a março de 2016
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Que tipo de projetos serão financiados?
Investimento no ensino e na formação (FEDER)

Tipologia de Projetos
• Aquisição de novos equipamentos de tecnologias de informação e
comunicação (TIC) quando relacionados com a introdução de novos cursos
ou métodos e quando esse investimento se enquadre em objetivos
pedagógicos e educacionais associados a novos cursos e a novas
metodologias
•…
Concurso
• Aberto de setembro a outubro de 2015
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Recursos Humanos

Recursos
Humanos
já existentes:
Projetos
de investigação
científica e tecnológica
Imputação
deempresas
Custos Reais (atender a histórico de remunerações)
liderados
por
Em função da carga horária efetiva despendida por cada RH no âmbito do
projeto e do respetivo custo pessoa-mês estabelecido
Projetos de modernização administrativa

Projetos de empreitadas (património cultural,
eficiência energética…)
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Recursos Humanos

Novos
Recursos
Humanos: científica e tecnológica
Projetos
de investigação
São elegíveis
liderados
por contratados
empresas a termo
Para os bolseiros, são elegíveis os valores de referência previstos pela FCT,
acrescidos dos custos associados à adesão ao regime do seguro social voluntário
eHáseguro
de acidentes
pessoaispara abertura de procedimento e definição de
que solicitar
a autorização
Projetos de modernização administrativa
requisitos e critérios de avaliação dos candidatos, contactando a Unidade de
Projetos
Há que solicitar a autorização para abertura de
procedimento
e definição
de requisitos
Projetos
de empreitadas
(património
cultural, e critérios de
eficiência
energética…)
avaliação
dos candidatos. Para o efeito pode contactar a
Unidade de Projetos
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Missões

Quando
não há
a ajudascientífica
de custo:e tecnológica
Projetos
de lugar
investigação
liderados por empresas
•
Viagens de comboio e viagens de avião em classe económica, até € 700 em
deslocações dentro da Europa e de € 1600 fora do espaço europeu
•
Alojamento no estrangeiro até ao limite de € 250 /noite
Projetos de modernização administrativa
•
Alimentação até ao limite de € 65 / dia
Projetos de empreitadas (património cultural,
eficiência energética…)
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Missões
Quando há lugar a ajudas de custo:
Projetos de investigação científica e tecnológica
liderados por empresas

Projetos de modernização administrativa

Projetos de empreitadas (património cultural,
eficiência energética…)
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Missões
Documentos a recolher após cada missão:
Projetos de investigação científica e tecnológica
Certificados
deempresas
presença, declaração de participação ou folha de presença
liderados por
Convocatória, ata, programa de trabalho ou cópia de comunicação apresentada
Relatório de missão, em função da natureza do Projeto
Cópia dos justificativos da despesa realizada, incluindo faturas em nome da U.Porto
Projetos de modernização administrativa
Talões
de embarque!
O módulo
de deslocações
no SIGARRA suporta o processo de pedido, autorização e
Projetos de empreitadas (património cultural,
O módulo de deslocações no SIGARRA suporta o processo de pedido,
eficiência energética…)
autorização e realização das deslocações na U.Porto. Deve ser
inserido pedido de deslocação com antecedência!
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Missões
Normalmente não são financiadas :
Projetos de investigação científica e tecnológica
Deslocações
viatura própria
liderados
porem
empresas
Senhas de presença
Mais do que dois representantes por copromotor por missão
Despesas com a participação em feiras, exposições, congressos e outros eventos
Projetos de modernização administrativa
similares que não tenham como objetivo a apresentação e divulgação dos
resultados do projeto, bem como deslocações para contactos e outros fins de
natureza comercial…
Projetos de empreitadas (património cultural,
eficiência energética…)
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Aquisição de bens e serviços
As aquisições efetuadas são elegíveis desde que os valores declarados pelo promotor
sejam
considerados
adequados
tendo em
conta a sua razoabilidade
Projetos
de investigação
científica
e tecnológica
Normalmente,
apenas
são financiadas depreciações de instrumentos e equipamento
liderados por
empresas
científico e técnico, imprescindíveis ao projeto, cujo período de vida útil esteja
contido no período de execução mas não se esgote no mesmo
No caso
serviços,
há que
são elegíveis
notasmenos,
de honorários
Constitui
boa dos
prática
que todos
osverificar
projetosse
sejam
alvo de, pelo
uma auditoria
Projetos de modernização administrativa
técnico-científica intercalar, com recurso a peritos externos, cuja despesa será suportada
peloConstitui
consórcio,
emque
vistatodos
avaliar
grau desejam
realização
boatendo
prática
os oprojetos
alvo do
de,projeto
pelo
menos, uma auditoria técnico-científica intercalar, com recurso a
Projetos de empreitadas (património cultural,
peritos externos, tendo em vista avaliar o grau de realização do
eficiência energética…)
projeto
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Aquisição de bens e serviços
Nos termos da Lei dos Compromissos em vigor, todas as aquisições de bens e serviços
devem
ser objeto
de um Pedido
de Autorização
de Despesa (PAD) no SIGARRA
Projetos
de investigação
científica
e tecnológica
liderados por empresas
Quem faz
Prazo indicativo
O que se faz

Criação do PAD

Autor (IR, Equipa Técnica e administrativa, outro)

Logo que se manifeste a
necessidade

Validação dos dados do PAD

Beneficiários dos PADs ou conforme previsto no workflow

2 dias úteis

Validação do PAD

Responsáveis dos CCOs ou conforme previsto no workflow

Projetos de modernização
Unidade de Projetosadministrativa
ou conforme previsto no workflow

Validação de informação do PAD

2 dias úteis
1 a 2 dias úteis

Autorização da despesa / PAD

Direção da Faculdade/Reitoria/SA ou conforme previsto no workflow

Emissão da Nota de Encomenda

Núcleo de Compras e Contratação ou conforme previsto no workflow

1 a 2 dias úteis

Inserção de fatura no PAD

Unidade de Contabilidade e Tesouraria

Logo que rececionada

Validação dos Bens/Serviços

Autor do PAD

2 dias úteis

Direção da Faculdade/Reitoria/SA ou conforme previsto no workflow
Projetos de empreitadas
(património cultural,
Pagamento
Unidade de Contabilidade e Tesouraria
eficiência energética…)
Autorização do pagamento

2 dias úteis

2 dias úteis
2 dias úteis
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Aquisição de bens e serviços
Os PAD devem conter:
Projetos de investigação científica e tecnológica
• Descrição
ou serviços a adquirir
lideradosdos
porbens
empresas
• Quantidades
• Preço/orçamento
• Fornecedor se já for conhecido
Projetos de modernização administrativa
• Distribuição por CCO e Centros de Custo
• Locais de entrega
• Tipo de procedimento
Projetos
de empreitadas
(património
cultural,
• Outras
informações
que possam
ser úteis
eficiência energética…)
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Que tipo de despesas serão financiadas?
Outros
Encargos Gerais: aplicação de uma taxa forfetária até ao limite de 25% das despesas
diretas
elegíveis
Projetos
de investigação científica e tecnológica
Patentes:
Incluindo
despesas associadas ao registo nacional e no estrangeiro de
liderados
por empresas
patentes, direitos de autor, modelos de utilidade e desenhos, modelos nacionais ou
marcas, quando associadas às outras formas de proteção intelectual,
designadamente, taxas, pesquisas ao estado da técnica e despesas de consultoria
Projetos de promoção
modernização
administrativa
Demonstração,
e divulgação
dos resultados do projeto, nomeadamente
Demonstração, promoção e divulgação dos resultados do projeto
no cumprimento das políticas nacionais de acesso aberto
Considerar sempre despesas com patentes e
Projetos de empreitadas (património cultural,
demonstração,
promoção e divulgação dos resultados do
eficiência
energética…)
projeto, nomeadamente no cumprimento das políticas
nacionais de acesso aberto (no mínimo 5% do projeto)
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Quais são as boas práticas?
1) Consultar os concursos que vão abrir, informação
sempre disponível no site do Portugal2020…

46

Quais são as boas práticas?
2) Proceder ao Registo no Balcão 2020, ponto de acesso
para todas as candidaturas…
• A U.Porto já está registada no Balcão2020, sendo já permitida a criação de
subentidades, uma para cada faculdade
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Quais são as boas práticas?
3) Validar atempadamente o orçamento do projeto…
• Até 5 dias úteis antes da data de submissão deverão ser entregues o formulário
de candidatura, bem como o orçamento a apresentar, para análise da Unidade
de Projetos, e posterior validação da candidatura pela Direção de cada
faculdade
• Depois de submetida a candidatura deverá ser enviado à Unidade de Projetos o
formulário de candidatura para que esta Unidade possa proceder à sua
inserção no módulo de candidaturas no SIGARRA
• Esta informação importante para efeitos da monitorização da atividade pelas
faculdades e Vice-Reitoria de I&D!
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Quais são as boas práticas?
4) Apresentar muito bem uma boa ideia…
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Quais são as boas práticas?
5) Comunicar à U.Porto que o projeto foi aprovado…
•

Solicitar a criação de um Centro de Controlo Orçamental (CCO) no SIGARRA, onde
ficarão registadas todas as transações relacionadas com o Projeto em consonância
com as normas contabilísticas

•

Fornecer os elementos que permitam a criação do Dossier Físico e Virtual do Projeto
recentemente contratualizado, nomeadamente o formulário da candidatura e
contrato / termo de aceitação

•

Solicitar a atualização do módulo de Projetos no SIGARRA, garantindo a existência do
registo completo associado ao novo Projeto recentemente contratualizado
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Quais são as boas práticas?
6) Executar o projeto e comunicar sempre à Entidade
Financiadora e à U.Porto que há necessidade de
alterações ao que foi contratado…
Solicitar uma reprogramação física quando o investimento físico a realizar difere do
investimento aprovado, sem que essa alteração implique alterações no valor de
investimento aprovado
A reprogramação temporal deve ser solicitada quando se prevê apresentar despesas
para lá do período de execução contratualizado
A reprogramação financeira deve ser solicitada sempre que seja necessário alterar o
valor contratualizado. Pedidos desta natureza devem ser sempre articulados com a
direção da faculdade
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Quais são as boas práticas?
7) Comunicar o encerramento do projeto…
O Projeto terminou em termos de execução de despesa, tendo toda a despesa sido
justificada e validada pela Entidade Financiadora. Essa despesa tem que estar
registada na sua totalidade no CCO do Projeto
O Projeto terminou em termos de execução de receita, tendo sido transferida pela
Entidade Financiadora a totalidade da receita prevista, em função da despesa
justificada e validada. Essa receita tem que estar registada na sua totalidade no CCO
do Projeto
Solicitar a inativação do CCO
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Quais são as boas práticas?
8) Preservar a memória futura do projeto
• A plataforma de registos de Projetos da U.Porto é o módulo de Projetos do SIGARRA
• Há que atualizar o módulo de Projetos no SIGARRA, inserindo, ou verificando a
existência do registo completo do Projeto a encerrar, colocando-o como “Encerrado”
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Financiamento à U.Porto

projetos@up.pt
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