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DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS NO ÂMBITO
DA MEDIDA REDE NACIONAL DE
TEST BEDS



TEST BED são considerados polos de inovação e
funcionam numa lógica colaborativa entre as empresas
responsáveis pela sua operação e as empresas e
Startups a quem são prestados os serviços relacionados
com a experimentação de novos produtos ou serviços
que se encontrem em condições de atingir Technology
Readiness Level (TRL) entre 5 e 9, com forte recurso a
tecnologias e/ou ferramentas digitais associadas.

Objetivos
Criação de infraestruturas que pretendem estabelecer as
condições necessárias para as empresas desenvolverem
e testarem novos produtos e serviços e acelerar o
processo de transição digital.

O objetivo da criação desta rede colaborativa é aumentar
o número de pilotos de produto (digitais ou apenas
possíveis de produzir com recurso à digitalização de
processos e de ferramentas digitais) que se tornam
comercialmente viáveis, gerando partilha de
conhecimento/experiência através de casos de estudo,
para contribuir para a aprendizagem de processos digitais
por parte das Pequenas e Médias Empresas (PME).

Destinatários
Empresas de qualquer dimensão ou forma jurídica, dos
setores privado ou público, sediadas em território
nacional

Test Bed Líder: candidatura operada por empresas
com práticas de inovação, tendo de ser desenvolvidos,
no mínimo, 40 produtos piloto;

Test Bed Excelência: candidaturas que se  
 caracterizam pela sua elevada capacidade de
experimentação e de testagem, tendo de ser
desenvolvidos, no mínimo, 60 produtos piloto;

Test Bed Excelência Europa: projetos Test Bed
Excelência que integram um consórcio europeu da rede
europeia Test and Experimentation Facilities (TEF);
neste caso, deverão ser desenvolvidos 100 produtos
piloto.

Tipologia das Operações
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O fornecimento de serviços de demonstração, de
experimentação, de teste e de capacitação às PME e
Startups aderentes, tendo por base a simulação de
produtos/serviços com forte componente digital;
A garantia de acesso aos serviços de forma aberta,
não discriminatória e concorrencial ao mercado e
numa base de inovação colaborativa;
A disponibilização das infraestruturas e dos
equipamentos, sejam físicos sejam virtuais/digitais,
bem como dos recursos humanos necessários à
adequada prestação do serviço pela Test Bed;
Uma orientação para o mercado, incluindo a sua
promoção e a partilha de use cases e de
conhecimento, visando a sua sustentabilidade
económica e financeira;
Contributos para o trabalho em rede, i.e. com as
empresas aderentes, com as Test Beds existentes na
Rede Nacional, com o Digital Innovation Hub  (DIH)
em complementaridade aos serviços prestados por
este,  com recurso às Zonas Livres Tecnológicas
(ZLT), sempre que aplicável, entre outros;
Ações tendentes a reduzir o nível de risco no “vale da
morte” junto das PME e das Startups;
As operações deverão estar orientadas por setores
de atividade e/ou por áreas tecnológicas
(identificação das áreas temáticas do modelo de
negócio, por exemplo: Inteligência Artificial, Robótica,
Nanotecnologia, Cibersegurança, Fotónica, etc).

Condições de elegibilidade das operações

Aquisição de equipamentos e software essenciais ao
funcionamento da Test Bed; 
Desenvolvimento de plataformas digitais; 
Aquisição de patentes;

Custos com Recursos Humanos necessários à
operação Test Bed incluindo os custos com a sua
capacitação;
Aquisição de serviços técnicos e especializados
necessários para a criação e operação das Test Beds;
Custos com deslocações e estadias necessários à
operação da Test Bed;
Custos com o registo e manutenção de patentes;
Custos indiretos (taxa fixa de 25% dos custos de
funcionamento diretos elegíveis).

Despesas Elegíveis

Despesas de investimento em ativos corpóreos e
incorpóreos: 

Custos de funcionamento relacionados com a operação da
Test Bed:



15% para Test Beds situadas em determinadas zonas
(Auxílios destinados a promover o desenvolvimento
económico de regiões em que o nível de vida seja
anormalmente baixo ou em que exista grave situação de
subemprego - Açores e Madeira - tendo em conta a sua
situação estrutural, económica e social);

5% para as Test Beds situadas em determinadas zonas
(Os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de
certas atividades ou regiões económicas, quando não
alterem as condições das trocas comerciais de maneira
que contrariem o interesse comum);

25% na condição do montante correspondente ser
transferido como benefício para as PME e Startups
aderentes, através da prestação de serviços abaixo
de uma tabela de preços de mercado, definindo
dessa forma o montante do auxílio a considerar.

Taxas de Financiamento

Financiamento de natureza não reembolsável. A taxa de
financiamento resultará da aplicação de 50% sobre as
despesas consideradas elegíveis, suscetível de
majorações:
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O montante máximo de financiamento a conceder a cada
Test Bed varia em função do número de produtos piloto
desenvolvidos:

Prazo para submissão de candidaturas:

17 de Junho



BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


