
Ontem, dia 27 de janeiro de 2022, foi publicado no Jornal Oficial da RAM a portaria nº

28/2022 que cria o sistema de Incentivos à Digitalização das PME da RAM, no contexto da

pandemia COVID-19 (Consulte Aqui).

Este incentivo tem como objetivo “reforçar a capacitação empresarial das PME (micro,

pequenas e médias empresas), fomentando a economia digital, através do apoio à

transformação dos modelos de negócios 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 das

TIC; e à desmaterialização da faturação.”

A empresa tem que ter a situação tributária e contributiva regulariza, sem ordenados em

atraso e apresentar capitais próprios positivos, entre outros requisitos enunciados nos

artigos 9º e 10º da portaria.

O limite mínimo de despesa elegível é de €5.000 e são elegíveis as despesas realizadas a

partir de 1 de Junho de 2021. As despesas elegíveis e não elegíveis constam nos

anrtigos14º e 15º desta portaria.
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https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202022/ISerie-014-2022-01-27sup2.pdf


O apoio a conceder, tem uma taxa base de 60%, a qual poderá acrescer 10% para

micro e pequenas empresas e de 5% para projetos localizados no Porto Santo, numa

forma de incentivo não reembolsável com os limites máximos de:

a) 25.000 euros para microempresas;

b) 40.000 euros para pequenas empresas;

c) 50.000 euros para médias empresas

Os projetos apoiados no âmbito do presente incentivo respeitam o regulamento relativo

aos auxílios de minimis, pelo que não poderá exceder os limites estabelecidos no

Regulamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de dezembro, retificado pelo Jornal Oficial da

União Europeia, (JOUE) nº 107, Série L, de 10 de abril de 2014 e prorrogado pelo

Regulamento (UE) n.º 2020/972, de 2 de julho.
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DISPONHA DOS NOSSOS SERVIÇOS PARA QUALQUER CONSULTA ADICIONAL 
NECESSÁRIA! 

Lisboa

PKF & Associados, SROC, Lda. 
Avenida 5 Outubro, 124,
7o Piso, 1050 -061
Lisboa Portugal
Tel.: +351 213 182 720 
E-mail: sousasantos@pkf.pt

Luanda 

PKF Angola - Auditores e 
Consultores, S.A. 
Edifício Presidente Business 
Center | Largo 17 de Setembro, 
n.o 3, 3.o, Sala 302 | Angola
Tel.: +244 932 225 030 
E-mail: tiago.rocha@pkf.co.ao

Porto

PKF & Associados, SROC, Lda. 
Av.a da Boavista, n.o 3521, Sala 
507 | 4100-139 Porto, Portugal 
Tel.: +351 226 199 430
E-mail: tiagorocha@pkf.pt

Maputo 

PKF Moçambique - Auditores e 
Consultores, Lda. 
Av.a Julius Nyerere, n.o 914, 3.o Dto. 
| Maputo, Moçambique
Tel.: +258 214 833 54/5
E-mail: ricardo.coelho@pkf.co.mz

Funchal

PKF Madconta, Ldª
Rua Ivens, Edifício D. Mécia, 2o 
piso, Salas I e J
9000 –046 Funchal, Madeira 
Tel.: +351 291 214 810 
E-mail: roberto.figueira@pkf.pt 

Sal

PKF, Lda. 
Edifício Bazamor–Rua 1o de Ju-
nho, 59
Ilha do Sal –Cabo Verde
Tel.: +238 595 97 39 
E-mail: roberto.figueira@pkf.pt
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Roberto Figueira
Partner

Tel.: +351 937 213 381

E-mail: roberto.figueira@pkf.pt
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Margarida Alves
Manager
Tel.: + 351 961 696 575
E-mail: malves@pkf.pt


