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Assunto:  CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AO PROGRAMA EUREKA-EUROSTARS. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que pode candidatar-se a um programa de apoio à inovação para a sua empresa? 

 

 

Vimos informá-lo que se encontram abertas as candidaturas para o Programa Eurostars, até ao próximo dia 

24 de Março do presente ano. 

 

O Programa Eureka-Eurostars cria um mecanismo europeu para apoiar as PMEs com actividades de I&D, no 

desenvolvimento de novas actividades económicas baseadas em resultados da I&D, a lançar no mercado 

como novos produtos, processos e serviços tecnologicamente avançados e inovadores, contribuindo para a 

competitividade europeia através do apoio à inovação, criação de emprego e melhoria económica. 

 

Os projectos de I&D no âmbito do programa EUREKA-EUROSTARS devem ter fins exclusivamente civis.  

 

Os projectos podem compreender actividades de «investigação industrial»1, visando o desenvolvimento de 

novas tecnologias e a obtenção de novas competências; e actividades de «desenvolvimento experimental»2, 

através do desenvolvimento de protótipos e pré-séries e de acções piloto, proporcionando a validação, em 

ambiente empresarial, de tecnologias demonstradas em ambiente laboratorial e acções de promoção 

conducentes à valorização económica dos resultados. 

 

Podem ser apoiados os projectos que sejam portadores do Certificado de Aprovação de Projecto EUREKA – 

EUROSTARS, apresentados individualmente ou em consórcio por empresas de direito português; outras 

Entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional; e outras instituições públicas e privadas, sem fins 

lucrativos, que desenvolvam, promovam ou participem em actividades de investigação científica ou de 

educação e cultura científica e tecnológica. 

 

As entidades beneficiárias devem estar legalmente constituída; cumprir as condições legais necessárias ao 

exercício da respectiva actividade; possuir a situação regularizada face à administração fiscal, à segurança 

social e às entidades pagadoras dos incentivos; possuir ou assegurar os recursos humanos e físicos 

necessários ao desenvolvimento do projecto; dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação 

aplicável; e apresentar uma situação económico-financeira equilibrada ou, tratando-se de projectos de 

elevada intensidade tecnológica, demonstrar ter capacidade de financiamento do projecto. 

 

Para além dos definidos no regulamento geral do programa EUREKA - EUROSTARS, constituem critérios de 

elegibilidade para concessão dos apoios nacionais a demonstração de que se encontram asseguradas as 

outras fontes de financiamento do projecto; a indicação do prazo de execução do projecto, o qual não pode 

exceder 36 meses a contar da sua data de início; e a apresentação da candidatura à Agência de Inovação, S. 

A. (AdI), após a aprovação do projecto EUREKA-EUROSTARS pelo Grupo de Representantes de Alto Nível 

EUREKA. 



 

Consideram-se elegíveis as despesas indicadas no Artigo 11.º do Regulamento do Sistema de Incentivos à 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas Empresas, aprovado pela Portaria nº 1462/2007, de 15 de 

Novembro. 

 

Nos termos da alínea m) do nº 1 do artigo 11º do regulamento referido acima, são elegíveis custos indirectos 

imputados segundo uma das seguintes modalidades: 

a) A totalidade dos custos indirectos para as entidades que disponham de um sistema de contabilidade 

analítica que lhes permita identificar os mesmos; 

b) Custos indirectos até ao limite de 20% das despesas directas elegíveis do projecto. 

O incentivo a conceder reveste a forma de incentivo não reembolsável. 

 

A taxa máxima de incentivo a atribuir a entidades do SCTN e outras instituições públicas e privadas sem fins 

lucrativos, que concorram isoladamente, é de 75% das despesas elegíveis do projecto.  

 

O montante máximo de apoio a atribuir por projecto é de 200.000 Euros, excepto quando a participação das 

empresas portuguesas corresponda a mais de 50% do orçamento global do projecto Eurostars. 

 

O processo de avaliação está descrito no regulamento do Programa EUREKA – EUROSTARS e encontra-se 

disponível através do site: www.eurostars-eureka.eu. 

 

A concessão do incentivo é decidida em função do mérito relativo de cada proposta, estando sujeita às 

limitações orçamentais de cada concurso. 

 

A decisão é da competência da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sob proposta fundamentada da AdI. 

 

A AdI, no prazo máximo de 5 semanas, após a recepção da candidatura, comunica à entidade candidata o 

projecto da proposta referida no número anterior, a qual tem 10 dias para se pronunciar. 

 

Em caso de decisão favorável, a AdI envia um termo de aceitação do financiamento, o qual deve ser assinado 

e devolvido pela entidade ou entidades beneficiárias no prazo máximo de 20 dias úteis, podendo ser 

prorrogado por igual período desde que seja apresentada justificação fundamentada. 

 

Só podem ser feitos quaisquer pagamentos caso as situações contributivas, perante a Segurança Social e a 

Administração Fiscal estejam regularizadas. 

 

Para além do acompanhamento previsto no Regulamento do Programa EUREKA – EUROSTARS, o 

acompanhamento e controlo a nível nacional é efectuado pela AdI, quer através da análise dos relatórios de 

progresso e final quer através de visitas de avaliação. 

 

Para mais informações como candidatar-se a este programa, poderá consultar o site: www.eurostars-

eureka.eu, ou contactar o Gabinete do Subsecretário Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, 

através do e-mail ssraece@azores.gov.pt, ou através do telefone 296 204 700. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


