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Sistema de Incentivos “Empresas 4.0”

Objetivo

Foi publicada a Portaria 135-A/2022 que regulamenta o Sistema de Incentivos “Empresas

4.0”, criado no âmbito da Componente 16 do PRR, que contempla um conjunto de

medidas que visam a promoção e o apoio financeiro de projetos para a modernização de

modelos de negócio e processos de produção das empresas. Os objetivos são

desmaterializar fluxo de trabalho, mitigar défices de competências na utilização das

tecnologias digitais, incorporar ferramentas e metodologias de teletrabalho, criar novos

canais digitais de comercialização de produtos e serviços, promover a adoção de uma

cultura de experimentação e inovação, reforçar o ecossistema de empreendedorismo

nacional e incorporar tecnologias disruptivas nas propostas de valor das empresas.

Destinatários

Empresas de qualquer dimensão ou forma jurídica, entidades não empresariais do

sistema de I&I (ENESII), entidades gestoras dos clusters de competitividade, entidades

da Administração Pública, associações empresariais ou outras associações relevantes

para a área objeto do projeto.

Medidas de investimento

O Sistema de Incentivos "Empresas 4.0" agrega as seguintes medidas:

a) Rede Nacional de Test Beds;

b) Aceleradoras de Comércio Digital;

c) Internacionalização Via E-Commerce, com duas vertentes:

i. A internacionalização das PME através de um programa que visa aprofundar a 

promoção do comércio eletrónico para novas exportadoras;

ii. O lançamento de um novo programa de apoio individualizado para a promoção 

digital orientado para a diversificação de mercados para empresas que já 

tenham experiência internacional consolidada. 

d) Apoio a Modelos de Negócio para a Transição Digital (Coaching 4.0);

e) Voucher para Startups;

f) Vales Incubadoras/Aceleradoras;

g) Digital Innovation Hubs;

h) Selos de Certificações de Cibersegurança, Privacidade, Usabilidade e 

Sustentabilidade.
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Critérios de elegibilidade dos projetos

Os projetos devem enquadrar-se nos objetivos e prioridades definidos nos respetivos

avisos e ter data de início dos trabalhos após a data do pedido de auxílio ou da

candidatura. Devem também apresentar uma matriz de risco, com avaliação detalhada

dos riscos de segurança e cibersegurança, bem como as respetivas medidas de

mitigação. Deve ser demonstrada a viabilidade económico-financeira e ser cumprido o

princípio do "Não prejudicar significativamente" ou "Do no significant harm" (DNSH), não

incluindo atividades que causem danos significativos a qualquer objetivo ambiental nos

termos do Regulamento Taxonomia da UE.

Outros critérios incluem:

• integrar toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de candidatura,

nos termos dos respetivos avisos, respeitando as condições e os prazos fixados;

• obter uma avaliação final favorável dos critérios de seleção;

• estar em conformidade com as disposições legais, nacionais e europeias, e

regulamentares que lhes forem aplicáveis.

Despesas Elegíveis

As despesas elegíveis e o respetivo enquadramento de auxílios por medida de

investimento variam consoante cada uma das medidas. Os avisos a abrir podem também

delimitar a tipologia de despesas elegíveis em cada medida.

Incentivo

Os apoios são atribuídos preferencialmente sob a forma de incentivo não reembolsável,

podendo assumir outras formas nos termos a definir em sede de aviso para apresentação

de candidaturas. Para as entidades não empresariais não abrangidas pelas regras de

auxílios de Estado, os apoios podem ir até 100% da despesa elegível nos termos a definir

em aviso para apresentação de candidaturas.

Candidaturas

Os concursos integrados no Sistema de Incentivos “Empresas 4.0” irão abrir

gradualmente, permitindo às empresas e outras entidades candidatarem-se às medidas

de apoio mencionadas.
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