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Projetos Autónomos de Formação 
 
 

Aviso n.º 10/SI/2020 
 
Objetivos e prioridades: 

• Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes 

para a estratégia de inovação e internacionalização das empresas; 

• Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de 

mudança e inovação. 

 
Tipologia das operações, modalidades de candidatura e domínios relevantes:  

São suscetíveis de apoio os projetos de formação de empresas, na modalidade de 

candidatura individual, por via de ações de formação autónomas. Os mesmos 

deverão estar associados a investimentos em domínios relevantes como a: 

• inovação e transferência de tecnologia,  

• adoção de tecnologia no domínio da Indústria 4.0,  

• internacionalização ou a qualificação das empresas. 

 
Áreas geográficas:  

Regiões NUTS II – do Continente, Norte, Centro e Alentejo. 

 
Natureza das entidades beneficiárias: 

Grandes empresas e Pequenas e Médias Empresas (“PME”) de qualquer natureza e 

sob qualquer forma jurídica.  

 
 
Despesas Elegíveis: 

• Custos do pessoal, relativos a formadores, para as horas em que os formandos 

participem na formação; 

• Custos de funcionamento relativos a formadores e formandos diretamente 

relacionados com o projeto de formação, como despesas de deslocação, 

material e fornecimentos e amortização dos instrumentos e equipamentos 

utilizados exclusivamente no projeto de formação em causa; 

• Custos de serviços de consultoria associados ao diagnóstico do plano de 

formação; 

• Custos do pessoal, relativos a formandos, e custos indiretos gerais, 

relativamente ao número total de horas em que os formandos participaram na 

formação. 

 
 
Nota: as despesas do presente aviso encontram-se abrangidas pela metodologia de custos 

simplificados  

Dotação orçamental: 13,8 milhões 
de euros.  
 
Data limite para apresentação de 
candidaturas: 30 de dezembro de 
2020 
 
 
Taxa de financiamento:  

Uma taxa base de incentivo de 50%, 

acrescida das majorações a seguir 

indicadas, não podendo a taxa global 

ultrapassar 70%:  

• 10 p.p. se a formação for dada a 

trabalhadores com deficiência ou 

desfavorecidos; 

• 10 p.p. se o incentivo for 

concedido a médias empresas e 

em 20 p.p. se for concedido a 

micro e pequenas empresas. 

Subvenção não reembolsável. 

 

 
 

 
 
 
“Inovação e 
competitividade, para a 
reorganização e melhoria 
das capacidades de 
gestão reforçando a sua 
produtividade” 


