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OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA  NN..ºº  1144//22001100  

SISTEMA DE INCENTIVOS À I&DT 

LIMITES À ELEGIBILIDADE DE DESPESAS COM PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 

RESULTADOS DE PROJECTOS MOBILIZADORES 

O n.º 1 da Orientação Técnica n.º 13/2010 limita a elegibilidade de despesas com 

Promoção e Divulgação de Resultados de Projectos Mobilizadores a 5% das despesas 

elegíveis de cada promotor e a um montante global de €50.000 por projecto. 

Considerando a abertura de concursos dirigidos a projectos que corporizem 

estratégias de desenvolvimento assentes em lógicas de eficiência colectiva de grande 

abrangência e/ou impacte alinhados com as prioridades definidas para as Estratégias 

de Eficiência Colectiva (EEC) reconhecidas como Pólos de Competitividade e 

Tecnologia ou Outros Clusters (PCT/OC), no caso de Projectos Mobilizadores 

considerados âncora os limites à elegibilidade de despesas com Promoção e 

Divulgação definidos no n.º 1 da Orientação Técnica n.º 13/2010 podem ser excedidos 

até ao limite de 5% das despesas elegíveis globais do projecto, desde que este 

observe cumulativamente os seguintes requisitos: 

 Contemple fundamentadamente uma ampla divulgação dos seus resultados 

junto do universo de potenciais empresas receptoras/aplicadoras dos 

desenvolvimentos preconizados, não se cingindo à partilha de resultados entre 

promotores ou unicamente junto das entidades associadas do PCT/OC em que 

se insere; 

 Crie um sítio de Internet específico para divulgação do projecto através do 

qual sejam difundidos os principais resultados (intercalares e finais) 
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imediatamente após a sua disponibilização, o qual deverá ser mantido por um 

período mínimo de um ano após a conclusão do projecto; 

 Contemple a realização de pelo menos uma sessão pública de divulgação dos 

resultados alcançados e, no caso de projectos que conduzam a inovações de 

processo, de pelo menos uma sessão de divulgação e demonstração da sua 

aplicação em situação real, acessíveis ao público em geral e cujo público-alvo 

seja preferencialmente constituído por empresas com interesse e 

potencialidade para internalizar os resultados do projecto na sua actividade 

económica. 

 

Rede Incentivos QREN, 25 de Fevereiro de 2010 

Gestor do PO Temático Factores de 
Competitividade 

Nelson de Souza 

Gestor do PO Regional do Norte Carlos Lage 

Gestor do PO Regional do Centro Alfredo Marques 

Gestor do PO Regional do Alentejo João de Deus Cordovil 

Gestora do PO Regional de Lisboa Teresa Almeida 

Gestor do PO Regional do Algarve João Faria 
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