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Este guia tem por finalidade prestar apoio aos CoLAB com o intuito de facilitar o preenchimento 

do formulário de candidatura, não dispensando, no entanto, a consulta da regulamentação 

aplicável, nomeadamente: 

- Aviso 01/C05-i02/2022 

- FAQ 

- Decreto-Lei n.º 126-B/2021 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/2021 

- Decreto-Lei n.º 63/2019 

- Regulamento n.º 486-A/2017 

- Regulamento n.º 873/2021 

- Plano de Recuperação e Resiliência 

- Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho 

- Comunicação da Comissão Europeia 2021/C58/01  

- Comunicação da Comissão Europeia (2014/C198/01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ani.pt/media/6829/aviso-n%C2%BA-01_c05-i02_2022-miss%C3%A3o_interface.pdf
https://www.ani.pt/media/6830/faq_miss%C3%A3o-interface_colab.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/126-b-2021-176907547
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/186-2021-176714555
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/63-2019-122317422
https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/docs/RegulamentoColab.pdf
https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/docs/1a_alteracao_regulamento_CoLAB.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/10/PRR.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/10/Regulamento-MRR.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/10/Technical-guidance-on-the-application-of-_do-no-significant-harm.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=ET
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Enquadramento 

O Aviso 01/C05-i02/2022 insere-se na Missão Interface do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), investimento RE-C05-i02, e é um convite à manifestação de interesse com o objetivo de 

apoiar a qualificação, a modernização dos equipamentos, a formação técnica dos ativos e a 

criação direta e indireta de emprego qualificado pelos 35 CoLAB reconhecidos até dezembro de 

2021 pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

A Missão Interface insere-se na Componente 5 ‘Capitalização e Inovação Empresarial’ que reúne 

como principal objetivo aprofundar o esforço de alargamento e consolidação da rede de 

instituições de interface entre o sistema académico, científico e tecnológico e o tecido 

empresarial português, garantindo o apoio necessário para potenciar o impacto destas na 

promoção do investimento em I&D e o investimento inovador nas empresas, designadamente 

em termos do seu potencial exportador. 

Neste contexto, o financiamento dos CoLAB pela Missão Interface adota um procedimento 

simplificado, tendo por base a verificação/confirmação do plano de ação e de investimento 

avaliado e aprovado no processo de atribuição do título de CoLAB e a sua eventual atualização 

nos termos do processo de acompanhamento entretanto implementado através da Agência 

Nacional de Inovação (ANI). 

A dotação afeta ao presente concurso é de 80 milhões de euros. 
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Instruções de preenchimento 

O formulário eletrónico para a submissão da manifestação de interesse no âmbito do Aviso nº 

01/C05-i02/2022 está disponível no site da ANI e é composto pelas seguintes cinco secções: 

Secção I – Identificação da instituição proponente 

Secção II – Informação geral sobre a manifestação de interesse 

Secção III – Declarações de compromisso 

Secção IV – Manifestação de interesse 

Secção V – Potenciais impactos 

O prazo para a submissão eletrónica da informação decorre entre o dia 15 de fevereiro de 2022 

e o dia 15 de março de 2022 (até às 23h59).  

 

Instruções de preenchimento: 

• Apenas é permitida a submissão de uma manifestação de interesse por CoLAB. 

• Todas as questões são de resposta obrigatória. 

• As respostas são gravadas ao clicar no botão “Next”, no canto inferior direito de cada 

página do formulário. 

 

 

 

 

 

Clicar AQUI para 

salvar as respostas 

https://agenciadeinovacao.limesurvey.net/352878?lang=en
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• No canto superior direito é possível encontrar o índice das secções que constam no 

formulário. Se pretender transitar entre secções poderá fazê-lo escolhendo a secção 

que pretende. 

 

 

• A resposta pode ser gravada e editada durante o preenchimento e até ao momento da 

sua submissão. Para o efeito, no canto superior direito do formulário é possível 

encontrar a expressão “Resume later”. 

 

 

• Ao clicar em “Resume later”, é possível definir o acesso ao formulário através da criação 

de uma password e indicação de email para serão enviados os detalhes de acesso para 

continuar o preenchimento de onde parou ou para editar as respostas anteriores. 

Clicar AQUI  

para continuar 

mais tarde 

Clicar AQUI 

para selecionar 

secção 
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• Após salvar o nome, a password indicada e o email, receberá o seguinte email com os 

detalhes de acesso para continuar o preenchimento. Ao clicar no link enviado no email, 

pode retomar o preenchimento com os acessos que criou no passo anterior para o 

efeito. 

 

• Ao clicar no botão Submit, na última página do formulário, o formulário é submetido e 

a resposta deixa de poder ser editada pelo respondente. 

 

 

 

 

 

 

Clicar AQUI  

para submeter 

o formulário 
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Secção I – Identificação da instituição proponente 
 

Esta secção destina-se à apresentação de informação referente à instituição que será 

beneficiária do presente instrumento, nomeadamente: 

- Número de identificação de pessoa coletiva 

- Designação legal: Designação legal do CoLAB  

- Designação EN: Designação do CoLAB em Inglês  

- Acrónimo: Designação curta  

- Contactos da pessoa responsável pela manifestação de interesse: Informações, pedidos de 

esclarecimento e comunicações sobre a manifestação de interesse serão enviados para esta 

pessoa. 
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Secção II – Informação geral 
Esta secção é destinada a apresentar informação de carácter geral sobre a manifestação de 

interesse, nomeadamente: 

- Abstract: Deve ser apresentado um resumo com uma breve descrição do CoLAB e dos 

principais tópicos apresentados na candidatura. Este campo está limitado a 500 caracteres. 

- Domínios temáticos e áreas tecnológicas: Deve(m) ser apresentada(s) a(s) principai(s) área(s) 

tecnológica(s) específica(s) para cada domínio temático em que o CoLAB se insere. É possível 

apresentar até 4 áreas tecnológicas por domínio temático.  

- Localização do projeto: As regiões onde o CoLAB executará as ações e investimentos propostos 

na manifestação de interesse devem ser assinaladas. É possível assinalar mais do que uma 

região. 
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Secção III – Declarações de compromisso 
 

Esta secção apresenta os critérios de acesso e de elegibilidade definidos no Aviso. Deve ser 

confirmada a declaração de compromisso em relação a cada um dos critérios indicados, 

respondendo sim ou não. 

 

No campo “Upload de documentação” devem ser adicionados os seguintes elementos: 

- Termo de aceitação de atribuição do título de CoLAB; 

- Relatório de atividades e contas referente a 2020, devidamente certificado e aprovado; 

- Demonstração de resultados referente a 2021. Caso ainda não se encontre disponível a 

versão final, remeter uma versão provisória. 

- Certidões de não-dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social.   

 

Nota: É possível adicionar até 5 ficheiros em formato pdf. 

 

 

 

 

Upload de ficheiros 

Clicar AQUI 
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Secção IV – Manifestação de interesse 
 

Esta secção é dedicada a apresentar a proposta de plano de ação e de investimento que está na 

base da manifestação de interesse, nomeadamente: 

- Descrição da estratégia de desenvolvimento da agenda de investigação e inovação: Devem 

ser identificadas as áreas de investigação prioritárias conforme definido e aprovado no âmbito 

do processo de reconhecimento e atribuição do título de CoLAB, os recursos críticos necessários 

e o seu alinhamento com a estratégia de desenvolvimento de negócio.  Estes conteúdos devem 

ser desenvolvidos na memória descritiva. Este campo está limitado a 3.500 caracteres.  

- Descrição das principais alterações ao plano definido na agenda de investigação e inovação 

aprovada no âmbito do processo de reconhecimento: Caso se verifiquem alterações aos 

pressupostos e termos que conduziram à atribuição do título de CoLAB, estas alterações devem 

ser identificadas e devidamente justificadas, nomeadamente no que se refere a alterações à 

agenda de I&I e plano de negócios associado. Estes conteúdos devem ser desenvolvidos na 

memória descritiva. Este campo está limitado a 3.500 caracteres. 

 

- Cronograma e orçamento associado: Devem ser identificadas as principais linhas de ação a 

desenvolver com o presente apoio, bem como as datas expectáveis de início e de fim de cada 

linha de ação e o respetivo montante de investimento associado.   
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Nota: Como os campos são de preenchimento obrigatório, deve ser adicionada a abreviação n.a. 

nos campos não preenchidos.  

- Investimento: Devem ser indicados os montantes de investimento previstos por rubrica de 

investimento. Estes investimentos devem ser detalhados e justificados na memória descrita. 

 

No campo “Action and Investment Plan” deve ser efetuado o upload da memória descritiva. A 

memória descritiva deve apresentar o plano de ação e de investimento proposto de forma 

detalhada, nos termos especificados no Aviso, e não deve exceder as 30 páginas (arial, 11, 

espaçamento 1,15). A memória descritiva deve conter a indicação de todos os parceiros 

associados à concretização do plano de ação e de investimento proposto e os respetivos 

protocolos de parceria devem ser adicionados em anexo. 

 

Nota: Apenas é possível adicionar até 1 ficheiro em formato pdf. 

Secção V – Potenciais impactos 
Nesta secção devem ser apresentados os principais potenciais impactos gerados com a execução 

do plano de ação e de investimento proposto. Note-se que estes indicadores, entre outros que 

contribuam para o processo de avaliação conforme referido no Aviso, devem ser detalhados na 

Memória Descritiva.  

Nota: Como os campos são de preenchimento obrigatório, deve ser adicionada a abreviação n.a. 

nos campos intencionalmente não preenchidos.  

Upload de 

Memória Descritiva 

Clicar AQUI 



 

13 
 

 

- Empresas que beneficiam dos resultados do Plano de Ação e de Investimento: indicação do 

número de empresas que beneficiaram e beneficiarão dos resultados, em particular através da 

celebração de contratos de prestação de serviços com o CoLAB. 

 

 

- Clientes e Volume de Negócios: indicação do número de clientes nacionais e internacionais 

alcançado e previsto, bem como do peso do volume de negócios internacional no volume de 

negócios total. 

 

- Criação de Emprego direto e indireto, por nível de qualificação: indicação do número de 

postos de trabalho criados e previstos, por nível de qualificação. Este indicador não inclui bolsas, 

estágios ou outros que não assumam a forma de contrato de trabalho. 

 

- Propriedade Intelectual: indicação do número de mecanismos de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual utilizados ou a utilizar, de acordo com o expectável desenvolvimento 

do Plano de Ação e de Investimento proposto.  
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Contactos: Para esclarecimentos contacte colabs@ani.pt  

mailto:colabs@ani.pt

