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Objetivo: Reforçar a capacitação empresarial das PME, fomentando a

economia digital através do apoio à transformação dos modelos de

negócio das empresas; à desmaterialização dos fluxos de trabalho; à

criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e

serviços; à concretização de processos desmaterializados com clientes e

fornecedores por via da utilização das TIC e à desmaterialização da

faturação.

Eixo 13 Resposta -
Recuperação Económica, da 

Saúde Pública e transição 
climática no contexto da 
pandemia da COVID-19 

Prioridade de 
investimento 13.i 

Objetivo específico 
13.a.2



Beneficiários

• Micro, pequenas e médias empresas, de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

• Estão excluídos projetos apresentados pelo setor público empresarial.

• As candidaturas assumem a modalidade de: Projeto Individual.

- Apresentado por uma empresa - Formaliza-se, apenas, com a apresentação do respetivo formulário.

• Ao abrigo do presente Aviso, cada beneficiário, apenas, pode apresentar uma candidatura.



Atividades não elegíveis

a) Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados, silvicultura e exploração florestal -

divisão 01 e 02;

b) Pesca e aquicultura - divisão 03;

c) Indústria do tabaco - divisão 12;

d) Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio - divisão 35;

e) Captação, tratamento e distribuição de água: saneamento, gestão de resíduos e despoluição - divisões 36 a 39;

f) Promoção imobiliária - divisão 41;

g) Transportes por água, aéreos e atividades postais e de courier - divisões 50, 51 e 53;

h) Financeiras e de seguros - divisões 64 a 66;

i) Atividades imobiliárias - divisão 68;



Atividades não elegíveis

j) Atividades jurídicas e dos cartórios notariais - grupo 691;

k) Apoio social - divisões 87 a 88;

l) Lotarias e outros jogos de aposta - divisão 92;

m) Gestão de instalações desportivas e atividades dos clubes desportivos - classes 9311 e 9312;

n) Outras atividades de serviços - divisões 94 e 97 a 99.

São ainda excluídas as atividades abrangidas pelos setores sujeitos a restrições europeias específicas

identificadas no Anexo B do Regulamento anexo à Portaria n.º 28/2022, de 27 de janeiro (“DIGITAL Madeira”).



Critérios elegibilidade - Beneficiário

• Encontrar-se legalmente constituído, ou seja, quando após a sua constituição, tenha entregue a declaração

de início de atividade na Autoridade Tributária;

• Cumprir as condições legalmente exigíveis ao exercício da atividade, quando aplicável;

• Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social e

as entidades pagadoras dos incentivos, incluindo a situação regularizada em matéria de reembolsos em

projetos apoiadas com cofinanciamento dos FEEI;

• Dispor de contabilidade organizada de acordo com o normativo contabilístico vigente;

• Possuir ou assegurar os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao

desenvolvimento do projeto;



Critérios elegibilidade - Beneficiário

• Não ser uma empresa em dificuldade e comprovar, quando aplicável, o estatuto de PME através da

certificação eletrónica;

• Apresentar capital próprio positivo, tendo por referência o balanço do ano pré-projeto ou um balanço

intercalar anterior à data da candidatura, certificado por um Revisor Oficial de Contas no caso de

beneficiários sujeitos à certificação legal de contas, ou subscrito por um Contabilista certificado nas restantes

situações;

• Não ter salários em atraso;

• Entre Outros.



Informação - Critérios elegibilidade - Beneficiário

• O beneficiário deverá apresentar capital próprio positivo e demonstrar que não é uma empresa em dificuldade,

como:

- O período de candidaturas decorre no início de 2022 na ausência da IES 2021,deverá ser considerado o

Balanço Final de 2021 devidamente certificado por um Revisor Oficial de Contas no caso de

beneficiários sujeitos à certificação legal de contas, ou subscrito por um Contabilista certificado nas

restantes situações.

- A aprovação da candidatura ficará condicionada à apresentação do Balanço Final de 2021 ou da

respetiva Informação Empresarial Simplificada (IES) caso exista, em sede do primeiro pedido de

pagamento (Adiantamento).

- Na ausência da IES de 2021 em sede de Adiantamento, o mesmo deverá ser entregue pelo beneficiário

aquando da formalização do pagamento final.

• Para efeitos do cumprimento dos critérios de elegibilidade, o beneficiário deve declarar que cumpre, mediante

apresentação de declaração de cumprimento por ele subscrita, sob compromisso de honra;



Informação - Critérios elegibilidade - Beneficiário

• Para efeitos do cumprimento do beneficiário não ser uma empresa em dificuldade e apresentar capital próprio

positivo, deve também ser entregue uma declaração de cumprimento, subscrita por contabilista certificado ou

revisor oficial de contas, responsável pela contabilidade da empresa.

• A verificação das condições seguintes são também confirmadas através dos procedimentos automáticos do

Balcão 2020:

- Encontrar-se legalmente constituído;

- Ter a situação tributária e contributiva regularizadas perante a administração fiscal e a segurança social

e as entidades pagadoras dos incentivos, incluindo a situação regularizada em matéria de reembolsos

em projetos apoiados com cofinanciamento dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI);

- Comprovar o estatuto de PME através da certificação eletrónica;



Critérios elegibilidade - Projeto

• Localizar-se na Região Autónoma da Madeira;

• Cumprir as condições necessárias para o exercício da atividade, quando aplicável;

• Não ter concluído o projeto à data da apresentação da candidatura;

• Demonstrar a viabilidade do projeto sustentada pela informação constante do formulário de candidatura;

• Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento: pelo menos 10% das despesas

elegíveis com capitais próprios;

• Consideram-se elegíveis despesas realizadas a partir de 1 de junho de 2021, desde que concorram para a

transição digital das entidades beneficiárias;

• Executar o projeto em 9 meses a contar da data do início do investimento aprovada;

• Corresponder a uma despesa mínima elegível de € 5.000;

• Iniciar a execução do projeto no prazo máximo de 2 meses, após a comunicação da decisão de financiamento.



Informação - Critérios elegibilidade - Projeto

• «Data da conclusão do projeto», a data de conclusão física e financeira do projeto, sendo esta a data do último

pagamento de despesa afeta ao projeto, não relevando para o efeito a despesa com a intervenção de

contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, no âmbito da validação da despesa dos pedidos de

pagamento.

• Para os projetos com início de investimento reportado a 1 de junho de 2021, a data de início do projeto

corresponde à data da candidatura para efeitos da duração máxima de execução dos 9 meses.

• A data-limite para elegibilidade das despesas, entendendo-se, para o efeito, a data do último pagamento de

despesa associada ao projeto, é 30 de junho de 2023, correspondendo, simultaneamente, à data-limite para a

entrega do pedido pagamento final.



Despesas elegíveis

• Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo software necessário ao seu funcionamento e

diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto;

• Custos com a aquisição de vitrines digitais ou montras digitais;

• Software Standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim;

• Implementação de processos associados ao comércio eletrónico, nomeadamente:

i. Desenho e implementação de estratégias aplicadas a canais digitais para gestão de mercados,

canais, produtos ou segmentos de cliente;

ii. User-Centered Design (UX): desenho, implementação e otimização de estratégias digitais

centradas na experiência do cliente que maximizem a respetiva atração, interação e conversão;

iii. Desenho, implementação, otimização de plataformas de Web Content Management (WCM),

Campaign Management, Customer Relationship Management e E-Commerce;

iv. Inscrição e otimização da presença em marketplaces eletrónicos;



Despesas elegíveis

• Implementação de processos associados ao comércio eletrónico, nomeadamente:

v. Search Engine Optimization (SEO) e Search Engine Advertising (SEA): melhoria da presença e

ranking dos sítios de comércio eletrónico nos resultados da pesquisa em motores de busca por

palavras-chave relevantes para a notoriedade e tráfego de cada sítio;

vi. Social Media Marketing: desenho, implementação e otimização da presença e interação com

clientes via redes sociais;

vii. Content Marketing: criação e distribuição de conteúdos digitais (texto curto, texto longo, imagens,

animações ou vídeos) dirigidos a captar a atenção e atrair os clientes-alvo para as ofertas

comercializadas pela empresa;

viii. Display Advertising: colocação de anúncios à oferta da empresa em sítios de terceiros, incluindo

páginas de resultados de motor de busca;

ix. Mobile Marketing: tradução das estratégias inscritas nos pontos anteriores para visualização e

interação de clientes em dispositivos móveis, nomeadamente smartphones e tablets;



Despesas elegíveis

• Implementação de processos associados ao comércio eletrónico, nomeadamente:

x. Web Analytics: recolha, tratamento, análise e visualização de grandes volumes de dados gerados a

partir da navegação e interação de clientes em ambiente digital, por forma a identificar padrões,

correlações e conhecimento relevante que robusteçam os processos de gestão e tomada de

decisão.

• Custos com a implementação de infraestruturas e serviços de telecomunicação e acesso à internet;

• Software para desmaterialização da Faturação;

• Chave Móvel Digital;

• Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas,

subscrição inicial de aplicações em regimes de 'software as a service’, criação e publicação inicial de novos

conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca;



Despesas elegíveis

• Implementação de outros processos, tais como:

i. Sistemas de interconexão; sensores (Smart sensors e sensing entreprise);

ii. Big data; realidade aumentada;

iii. Fabricação aditiva (additive manufacturing/ Impressão 3D); cloud (informação na nuvem);

inteligência artificial; sistemas ciber-físicos (tecnologias de informação e comunicação;

sensorização e sistemas mecatrónicos para monitorizar e controlar processos e toda a cadeia de

valor, mecatrónica; robótica; cibersegurança;

iv. Machine-to-Machine (M2M) e Human-to-Machine interfaces; Ferramentas para Manufacturing as a

Service (MaaS) e Apps for manufacturing; Sistemas para Produção Inteligente e Flexível.

• Despesas com a elaboração, preparação e acompanhamento da candidatura diretamente relacionadas

com a conceção, implementação e avaliação do projeto até ao limite de € 1.000;

• Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, por projeto, no

âmbito da validação da despesa dos pedidos de pagamento, até ao limite de € 500.



Informação – Despesas Elegíveis

As despesas são elegíveis se preencherem cumulativamente as seguintes condições:

• Serem exclusivamente utilizadas no estabelecimento do beneficiário onde se desenvolve o projeto e

permanecerem associadas ao mesmo durante pelo menos três anos a partir da data da conclusão do

projeto;

• Serem adquiridas em condições de mercado e a entidades fornecedoras com capacidade para o efeito;

• Demonstrar a inexistência de conflito de interesses, nos termos previstos na Orientação Técnica de Gestão

n.º 2/2016/M1420, da Autoridade de Gestão do PO “Madeira 14-20”.



Despesas não elegíveis

• Custos normais de funcionamento do beneficiário, bem como os custos relacionados com atividades de

tipo periódico ou contínuo como publicidade corrente, despesas de consultoria fiscal de rotina e serviços

jurídicos e administrativos;

• Aquisição de bens em estado de uso;

• Imposto sobre o valor acrescentado recuperável ainda que não tenha sido ou não venha a ser efetivamente

recuperado pelo beneficiário;

• Juros durante o período de realização do investimento;

• Fundo de maneio;

• Trabalhos da empresa para ela própria;



Despesas não elegíveis

• Pagamentos em numerário efetuados pelos beneficiários aos seus fornecedores, exceto nas situações em

que se revele ser este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas, e

desde que num quantitativo unitário inferior a € 250;

• Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o

montante a pagar é expresso em percentagem do montante financiado ou das despesas elegíveis do

projeto;

• Ações de formação;

• Despesas pagas diretamente pelos sócios ou outros elementos pertencentes ou não à entidade

beneficiária;

• As despesas pagas com recurso ao leasing, exceto se cumprido o estabelecido no Decreto-Lei nº

159/2014, de 27 de outubro.



Taxa de apoio, forma e montante do incentivo

• Taxa base de 60%, a qual poderá ser acrescida das seguintes majorações:

- 10% para os projetos apresentados por micro e pequenas empresas;

- 5% para os projetos localizados no Porto Santo.

• O incentivo assume a forma de incentivo não reembolsável.

• O apoio tem os seguintes limites:

▪ 25.000 euros para as microempresas;

▪ 40.000 euros para as pequenas empresas;

▪ 50.000 euros para as médias empresas.



Critérios de seleção

MP = 0,60A + 0,40B

Critério A - Qualidade do projeto

Critério B - Contributo do projeto para a competitividade da empresa e convergência 

socioeconómica regional

São considerados elegíveis os projetos com mérito ≥ a 50 pontos



Critério A - Qualidade do projeto 

Avalia o contributo do projeto na estratégia da empresa, nomeadamente se a coerência e pertinência do plano

de investimento contribuem para uma melhoria da eficiência da atividade e organização interna do beneficiário,

isto é, se os investimentos a realizar contribuem positivamente para a estratégia da transição digital da

empresa e respetiva capacitação da mesma. Fatores de valoração a considerar:

a) Identificação clara da estratégia para uma transição digital;

b) Identificação clara dos objetivos estratégicos, nomeadamente quanto à coerência e pertinência do plano

de investimentos necessário à transição digital da empresa;

c) Efeitos na organização interna do beneficiário, traduzindo-se em melhorias esperadas ao nível de:

i. Modelo organizacional;

ii. Modelo funcional;

iii. Grau de simplificação dos processos;

iv. Reengenharia e desmaterialização de processos;

v. Intensidade de utilização das tecnologias de informação;

vi. Intensidade de utilização das tecnologias de comunicação.



Critério B - Contributo do projeto para a competitividade da empresa e convergência 

socioeconómica regional

Avalia o impacto do projeto na sustentabilidade financeira da empresa, assim como o seu contributo para a

criação de um ambiente socioeconómico mais favorável na Região, através da seguinte fórmula:

B = 0,50 B1 + 0,50 B2

B1 - Sustentabilidade financeira do projeto

B2 - Contributo do projeto para a criação de um ambiente socioeconómico mais favorável na Região



Critérios de seleção

B1 - Sustentabilidade financeira do projeto - será tida em consideração a credibilidade da proposta face ao

plano de negócios da empresa e a forma de financiamento do projeto:

.Será avaliado através do indicador financiamento do projeto (FP), através da seguinte fórmula:

FP =    Capitais próprios do projeto x 100
Despesas elegíveis do projeto

CPp - capitais próprios do projeto, integrando apenas novas entradas de capital (capital social, prestações suplementares e

suprimentos), desde que venham a ser incorporados em capital próprio até à conclusão física e financeira do projeto.



Critérios de seleção

B2 - Contributo do projeto para a criação de um ambiente socioeconómico mais favorável na Região (RAM) -

avalia os projetos que contribuam para a manutenção e criação líquida de emprego, validado pela diferença

entre o número de postos de trabalho existentes no mês anterior à data de apresentação do pedido de

pagamento final e no mês anterior à data da apresentação da candidatura:

• Criação de postos de trabalho: o aumento líquido do número de trabalhadores diretamente empregados na

empresa. Para efeitos de criação líquida dos postos não são considerados os estagiários com contrato de

formação.

• Manutenção de postos de trabalho: deverá ter por base a manutenção do número de trabalhadores

diretamente empregados na empresa.



Aceitação da decisão

Após o envio da respetiva notificação de homologação, a aceitação da decisão da concessão do apoio é feita,

eletronicamente e de forma desmaterializada, através da confirmação do termo de aceitação pelo Beneficiário,

na plataforma de suporte do Programa Madeira 1420, cujo acesso é efetuado através do Balcão 2020.

O termo de aceitação, eletronicamente aceite pelo beneficiário, tem a natureza jurídica de um contrato escrito

e não carece de assinatura.

A decisão de aprovação caduca caso o termo de aceitação não seja aceite pelo beneficiário no prazo máximo

de 15 dias úteis, a contar da data da notificação da decisão, salvo por motivo justificado, não imputável ao

beneficiário e aceite pelo IDE, IP-RAM, podendo o prazo ser prorrogado por mais 10 dias úteis.



Pedido de pagamento 

Os pedidos de pagamento são apresentados pelos beneficiários no Balcão do Portugal 2020 e podem assumir

as modalidades:

• Adiantamento;

• Saldo final.



Adiantamento

• Processado após a aceitação do termo de aceitação pelo beneficiário, no montante equivalente a 40% do

incentivo aprovado, o beneficiário;

- não necessita de submeter o respetivo pedido de adiantamento via plataforma do Balcão do

Portugal 2020;

- tem de entregar o comprovativo relativo ao início do investimento, assim como das condições

contratuais que possam ser estabelecidas, num prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data da

aceitação do termo, no Balcão do Portugal 2020;

- não pode apresentar as despesas associadas com a elaboração, preparação e acompanhamento

da candidatura, para efeito de comprovativo do início do investimento.



Saldo Final

O pedido de pagamento final deve ser apresentado pelo beneficiário:

• via plataforma do Balcão do Portugal 2020.

• no prazo máximo de 30 dias úteis após a data de conclusão do projeto, salvo casos excecionais

devidamente fundamentados e autorizados pelo IDE, IP-RAM.

• nos termos da Norma de Pagamentos, acompanhado da declaração de despesa conforme determina o nº

3 do artigo 27º do Regulamento, nº 28/2022 de 27 janeiro.

A ausência de apresentação do pedido de pagamento final no prazo estabelecido, constitui fundamento

suscetível de determinar a revogação da decisão de aprovação e consequente devolução do apoio já recebido

quando aplicável.



Enquadramento europeu de auxílios de estado

Os projetos apoiados no âmbito do presente sistema de incentivo respeitam o Regulamento (UE) n.º

1407/2013, de 18 de dezembro, relativo aos auxílios de minimis, publicado no Jornal Oficial da União

Europeia, (JOUE) nº 352, Série L, de 24 de dezembro de 2013, retificado pelo Jornal Oficial da União

Europeia, (JOUE) nº 107, Série L, de 10 de abril de 2014 e prorrogado pelo Regulamento (UE) 2020/972 da

Comissão, de 2 de julho.



Apresentação das Candidaturas

• No âmbito de um procedimento concursal e são submetidas através de formulário eletrónico, disponível

através do balcão 2020 o acesso à bolsa de candidaturas do Madeira 1420.

• Os anexos também estão disponíveis no sítio do IDE, IP-RAM (www.ideram.pt).

• A dotação financeira indicativa é de € 4 milhões, assegurada em 100% pela respetiva Autoridade de

Gestão, através do FEDER/REACT-EU.

• Encontram-se abertas as candidaturas, as quais poderão ser formalizadas desde:

- 9 horas do dia 8 de fevereiro de 2022

- e as 17 horas do dia 8 de abril de 2022



1 - Balcão 2020

2 - Registo 
Beneficiário

3 - Atualização de 
Dados no Balcão

4 - Criação de 
Super-Utilizador

5 - Convite a 
Entidade Singular 

para perfil de Super-
Utilizador

6 - Acesso à Bolsa 
de Candidaturas 

pelo Super-
Utilizador

7 - Criação de 
Candidatura

8 - Preenchimento 
da Candidatura

9 - Submissão da 
Candidatura

https://balcao.portugal2020.pt/

Apresentação das Candidaturas



Muito obrigada pela vossa presença.

ide@madeira.gov.pt

http://www.ideram.pt 


