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Reforço das capacidades de organização e 

gestão das PME incluindo o investimento em 

desenvolvimento das capacidades estratégicas  

e de gestão competitiva;

OBJETIVOS E PRIORIDADES

Reforçar a capacitação empresarial das PME 

através da inovação organizacional, aplicando 

novos métodos e processos organizacionais  

e incrementando a flexibilidade e a capacidade 

de resposta no mercado global.

BENEFICIÁRIOS

PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

PORTUGAL 2020



TIPOLOGIA 
DAS OPERAÇÕES

www.scopeinvest.pt

- Inovação Organizacional e Gestão;

- Economia Digital e TIC;

- Criação de Marcas e Design;

- Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, 

Serviços e Processos;

CONCURSOS & 
DEADLINES

DATA LIMITE PARA 
APRESENTAÇÃO DE 
CANDIDATURAS
a definir.

- Proteção de Propriedade Industrial;

- Qualidade;

- Transferência de Conhecimento;

- Distribuição e Logística;

- Eco-inovação.

a) Aquisição de Equipamentos e Software;

b) Serviços de consultoria especializados;

c) Assistência técnica, estudos, diagnósticos  

e auditorias;

d) Despesas com a entidade certificadora e com 

a realização de testes e ensaios em laboratórios;

e) Despesas de conceção e registo de marcas;

DESPESAS ELEGÍVEIS

f) Custos com domiciliação de aplicações, adesão a 

plataformas digitais, subscrição de aplicações, criação e 

publicação de conteúdos digitais, assim como a adesão 

a market places e motores de busca;

g) Despesas com patentes e registo de propriedade 

industrial;

h) Custo com a contratação de um máximo de dois novos 

quadros técnicos com nível de qualificação igual ou 

superior a VI.

TAXA DE 
FINANCIAMENTO

Taxa máxima de financiamento de 45%, exceto no 

PO Lisboa em que a taxa máxima é de 40% sob a 

forma de incentivo não reembolsável.




