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SELECIONE AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PARA A SUA EMPRESA:

o Diagnóstico de Competências i4.0 
o Implementação de medidas associadas à i4.0 no âmbito da 

gestão e marketing digital
o Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação IDI- Norma NP 4457
o Implementação de medidas de segurança de

informação e proteção de dados (RGPD)
o Software de Gestão
o E-Commerce
o Aplicativos (Apps) para dispositivos móveis 
o Investimentos em TICE
o Criação de imagem

Sistema de incentivos “quali�cação das PME” 
projetos conjuntos - aviso n.º 15/SI/2018

Plataforma FABKIT Industria
Benchmarketing & Innovation Scoreboard
Matriz de Competências i4.0 
Focus Groups de Inovação e Segurança da Informação 
(Workshops)
Seminários

FABKIT 
INDUSTRIA

A Novotecna - Associação para o 
Desenvolvimento Tecnológico em parceria 
com a Associação FabLabs Portugal irá 
desenvolver um projeto que promove o 
reforço da capacitação empresarial no 
desenvolvimento de processos de inovação, 
estimulando a adoção dos princípios da 
Indústria 4.0 nos seus sistemas 
organizacionais e produtivos, em linha com 
as orientações das melhores práticas de 
inovação e produtividade.

A candidatura será apresentada até 28 de 
setembro, no âmbito do PORTUGAL 2020 e 
enquadra-se no Regulamento Geral dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI), aprovado pelo DL nº 
159/2014 e na alínea b) do n.º1 do artigo 40 
do RECI, publicado através da Portaria 
n.º57-A/2015 de 27 de fevereiro, com as 
devidas alterações.

Entidade parceira



Código Postal
Fax
NIF

Vol. Vendas Exterior (2017)
N.º de Trabalhadores

Empresa
Morada
Telefone
CAE
Vol. Vendas Portugal (2017)  
Total do capital próprio em 2017 

Email
Pessoa de Contacto
Telemóvel

a) Estar legalmente constituídos;

b) Possuí estatuto PME (Certi�cação PME)

c) Encontrar-se registadas no Balcão 2020

d) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração �scal e a segurança social;

e) Poder legalmente desenvolver a sua atividade;

f) Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos �nanciamentos dos FEEI;

g) Apresentar uma situação económico-�nanceira equilibrada (situação líquida positiva).

h) Não ser uma empresa em di�culdade, de acordo com a de�nição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014,
de 16 de junho;

Para efeitos de candidatura ao projeto conjunto FABKIT Industria, ao abrigo do aviso 
15/SI/2018 nos termos do previsto nos nº6 e nº7 do artigo do Regulamento Geral dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI ), aprovado pelo Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 
de outubro, a empresa declara: 

FINANCIAMENTO:
O incentivo a conceder, no âmbito da modalidade de projetos conjuntos quali�cação das PME, é calculado através da 
aplicação às despesas elegíveis das PME de uma taxa máxima de 50% Não Reembolsável (Fundo Perdido),

O custo total do projeto é de € (valor resultante das áreas de intervenção selecionadas)

OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS E INDIVIDUAIS:
a) Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que lhe forem solicitados pelas entidades com competências

para o acompanhamento, avaliação de resultados, controlo e auditoria;

b) Comunicar as alterações ou ocorrências relevantes que ponham em causa os pressupostos relativos à aprovação do projeto;

c) Não afetar a outras �nalidades, locar, alienar ou por qualquer outro modo onerar, os bens e serviços adquiridos no
âmbito dos projetos apoiados, sem prévia autorização da entidade competente para a decisão, durante o período que
venha a ser de�nido na formalização da concessão do incentivo;

d) Manter a situação regularizada perante a entidade pagadora do incentivo;

e) Quando aplicável, cumprir os normativos em matéria de contratação pública relativamente à execução dos projetos.

Assinatura do Representante: Data:

Preencha os campos e devolva a ficha assinada para: projetos@novotecna.pt
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