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AVISO Nº 31/SI/2018 - SISTEMA DE INCENTIVOS INOVAÇÃO PRODUTIVA 
 
Prazo 
De 11 de dezembro de 2018 a 15 de março de 2019 (19h00) 

 
Objetivo 
- Aumento do investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras; 
- Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços; 

 
Tipologias do projeto 
- A criação de um novo estabelecimento; 
- O aumento da capacidade produtiva de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento corresponder a um acréscimo mínimo de 5 postos de 
trabalho; 
- A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento (custos elegíveis devem exceder 
200% o valor contabilístico dos ativos que são reutilizados, tal como registado no exercício fiscal precedente ao início dos trabalhos - 2016); 
- A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente (nesta tipologia não se está na presença de novas produções: 
bens ou serviços, a tipologia corresponde a um alteração fundamental de processo global). 
 
Atividades de Inovação em cada tipologia 
- Inovação de Produto – produção de novos bens e serviços ou em melhorias significativas (incluem alterações significativas nas suas especificações 
técnicas, componentes e materiais, software incorporado, facilidade de uso ou outras características funcionais) da produção atual, através da transferência 
e aplicação de conhecimento; 
- Inovação de Processo – implementação de um método de produção (técnicas, equipamentos e software utilizado para produzir bens e serviços) novo ou 
significativamente melhorado; 
- Inovação de Marketing (apenas para PME) – implementação de um novo método de marketing, incluindo as mudanças significativas no design do produto 
ou na sua embalagem ou na sua promoção; 
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- Inovação Organizacional (apenas para PME) – aplicação de um novo método organizacional na prática do negócio, na organização do local de trabalho ou 
nas relações externas de uma empresa; 

 
No âmbito do investimento inicial pode ainda ser incluída uma componente específica de formação de recursos humanos associada à participação de 
empresários, gestores e trabalhadores das empresas em ações de formação integradas no projeto em causa, que permitam uma melhor eficácia dos 

processos de inovação das empresas. Estas ações de formação integradas no projeto de investimento devem ser apresentadas de forma autónoma em 
candidatura submetida ao Aviso n.º 18/SI/2017. 

 
Área geográfica de aplicação 
Tem aplicação em todas as regiões NUTS II do Continente: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. 
 
A localização do projeto corresponde à região onde se localiza o estabelecimento do beneficiário no qual irá ser realizado o investimento. 

 
Atividades económicas não enquadráveis 
- Financeiras e seguros – divisões 64 a 66; 
- Defesa - subclasses 25402, 30400 e 84220; 
- Lotarias e outros jogos de apostas - divisão 92; 
- Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio - divisão 35; 
- Captação, tratamento e distribuição de água - divisão 36; 
- Comércio por grosso e retalho, quando exercido por não PME - divisão 45 a 47; 
- Transportes e atividades postais e de courier - divisão 49 a 53; 
- Veterinárias - divisão 75. 
Os projetos pertencentes a setores sujeitos a restrições europeias específicas em matéria de auxílio estatais devem respeitar os enquadramentos europeus 
(Setor da pesca e agricultura; Setor produção agrícola primária; Setor siderúrgico; Setor de transformação e comércio de produtos agrícolas). 

 
Beneficiários 
São empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
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Condições específicas de acesso 
Estes critérios devem ser reportados à data da candidatura: 
- Ter contabilidade organizada; 
- Não ser empresa em dificuldades; 
- Não estar sujeita a uma injunção de recuperação; 
- Ter situação económico-financeira equilibrada (o beneficiário terá de assegurar pelo menos 25% dos custos elegíveis com recursos próprios ou alheios sem 
financiamento estatal): 

Não PME = AF > 20% 
PME = AF > 15% 

Empresas com início de atividade < 1 ano: não se aplica AF 
- Ter concluído os projetos anteriormente aprovados. 
- Não ter encerrado a mesma atividade, ou atividade semelhante no espaço EE nos 2 anos que antecedem a data de candidatura, ou que à data de 
candidatura, tenha planos para encerrar essa atividade no prazo máximo de 2 anos após a conclusão do projeto a apoiar => financiados com capital próprio 
os projetos cuja despesa elegível seja coberta por mínimo de 20% dos capitais próprios. 
- Contribuir para os objetivos e prioridades; 
- Apresentar uma despesa elegível total < a 25 milhões euros; 
- Apresentar uma despesa elegível total por projeto ≥ 75 mil euros; 
- Ter comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a correspondente 
Certificação Eletrónica através do sítio do IAPMEI; 
- O investimento deve ser sustentado por uma análise estratégica; 
- Demonstrar a viabilidade económico-financeira, designadamente através da análise de risco da empresa e do projeto; 
- Assegurar as fontes de financiamento do projeto, designadamente demonstrar ter o financiamento bancário aprovado por uma instituição de crédito com 
protocolo celebrado com o Portugal 2020; 
- Consideram-se excecionadas do cumprimento da alínea anterior, desde que demonstrem dispor de fontes de financiamento alternativas para o 
financiamento do projeto, incluindo o recurso a capitais próprios, as seguintes situações: 

- Empresas que prescindam do empréstimo bancário apoiado no âmbito do SI Inovação; 
- Empresas que não podem beneficiar, no todo ou em parte, do empréstimo bancário no âmbito do SI Inovação por questões decorrentes das regras 

de auxílios de Estado ou do Sistema de Garantia Mútua; 
- Projetos submetidos por empresas Não PME e por PME com um investimento igual ou superior a 15 milhões de euros. 
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- Realização de um mínimo de 25%, até à data do primeiro pagamento, dos capitais próprios previstos no plano de financiamento do projeto (capital social, 
incorporação de suprimentos e prestações suplementares de capital); 
 
No caso de uma Não PME (grande empresa), acrescem ainda: 
- Contribuir de forma relevante para a internacionalização e orientação transacionável da economia portuguesa; 
- Apresentar um impacto relevante em termos de criação de emprego qualificado; 
- Apresentar um impacto relevante ao nível do seu efeito de arrastamento sobre a actividade económica, em particular sobre as PME; 
- Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente (RIS3); 
- Apresentar um grau de novidade e difusão ao nível mercado nacional ou mercado internacional (não é considerada a inovação apenas ao nível da 
empresa); 
- Garantir que da realização do investimento apoiado não resulta uma perda substancial de postos de trabalho noutra região da União Europeia. 
- Demonstrar o efeito de incentivo, sendo observadas as seguintes condições em particular: 

1. O projeto não pode estar iniciado à data da candidatura 
2. Demonstrar que o incentivo é determinante para a realização do investimento na região, sem o qual o projeto não seria suficientemente rentável 

para o beneficiário, resultando assim no encerramento de um estabelecimento existente nessa região ou na sua não realização; 
- Cumprir o seguinte indicador Impacto do Investimento (II); 
- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, considerando para o efeito como início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de 
construção relacionados com o investimento, quer o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro compromisso que 
torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. A compra de terrenos e os trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças e a 
realização de estudos de viabilidade, não são considerados início dos trabalhos, não sendo admitidos quaisquer adiantamentos para sinalização. 

 
Regras e limites à elegibilidade de despesas 
Foi criada uma nova forma de financiamento no SI Inovação, passando este a incluir um sistema híbrido de apoio, que consiste na combinação de duas 
operações: 
- Uma com incentivo não reembolsável, associado à aferição do cumprimento dos resultados em função dos objetivos alcançados, 
- E uma outra com um instrumento financeiro de garantia (nas mesmas condições do anterior incentivo reembolsável - reembolso de capital e isenção de 
juros). 
 
Não contempla a elegibilidade de quaisquer despesas realizadas em data anterior à data da candidatura, incluindo os estudos de viabilidade. 
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Para os projetos apresentados por não PME, as despesas relacionadas com as tipologias de Inovação de Marketing e Inovação Organizacional não são 
consideradas elegíveis, contribuindo, no entanto, de forma positiva para efeitos de seleção dos projetos, através do cálculo do Mérito do Projeto – Critério 
A. 
 
Os projetos dos setores do turismo (atividades incluídas nas divisões 55, 79, 90, 91, nos grupos 561, 563, 771, e as atividades que se insiram nas subclasses 
77210, 82300, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, 93294, e 96040 da CAE) e da indústria (atividades incluídas nas divisões 05 a 33 da CAE), podem incluir 
como despesas elegíveis, a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, em casos devidamente justificados no âmbito da atividade 
inovadora incorporada no projeto, desde que adquiridos a terceiros não relacionados com o adquirente, com as seguintes restrições e limitações: 

a) 60% das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do turismo; 
b) 35% das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor da indústria. 

 
Limite do número de candidaturas 
Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura. 

 
Incentivo 
As PME que se proponham investir com projetos elegíveis no SI Inovação beneficiarão: 
- Componente de incentivo não reembolsável (anteriormente apenas atribuída sob a forma de isenção de reembolso após a aferição do cumprimento dos 
resultados), 
- Um empréstimo bancário sem juros (substituído por este o anterior incentivo reembolsável). 
Garante-se assim o mesmo nível de financiamento e a possibilidade de se atingir os máximos dos auxílios previstos na legislação comunitária de auxílios de 
Estado. 
 
O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento sobre as despesas elegíveis será distribuído em duas componentes autónomas: 
- 50% do valor total através de incentivo não reembolsável, a atribuir no âmbito do SI Inovação; 
- 50% do valor total através de um empréstimo bancário sem juros, associado a um instrumento financeiro financiado pelo Portugal 2020. 
 
No caso de projetos de Não PME ou de projetos com investimento elegível ≥ a 15 milhões de euros, a totalidade do apoio calculado será atribuído através 
de um incentivo não reembolsável no âmbito do SI Inovação. 
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A componente do incentivo não reembolsável é atribuída a título não definitivo até à avaliação dos resultados do projeto, em função do grau de 
cumprimento das metas contratualmente fixadas, relativamente aos seguintes indicadores: 
- Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto (VAB); 
- Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado (CEQ); 
- Indicador I3 - Volume de Negócios (VN). 

 
Taxas de financiamento 
A taxa base mais majorações, não podem ultrapassar o limite máximo de 75%. 
Taxa Base: 
- 15 % para investimentos elegíveis ≥ a 15 milhões de euros ou promovidos por empresas Não PME; 
- 35 % para médias empresas; 
- 45 % para micro e pequenas empresas. 

 
Majorações 
Majoração “territorial de baixa densidade”:  

10 % (atribuir a projetos localizados em territórios de baixa densidade) 
Majoração “Prioridades de políticas setoriais”:  

10% (para PME com investimentos elegíveis inferiores a 15 milhões de euros, que desenvolvam o projeto nas áreas da Indústria 4.0, onde a 
transformação digital permitirá mudanças disruptivas em modelos de negócios, em produtos e em processos produtivos, da economia circular ou da 
transição energética) 
Majoração “Criação de emprego qualificado em novas unidades produtivas”:  

5% (atribuir a projetos de criação de novas unidades geradoras de criação de postos de trabalho qualificados com qualificação ≥ ao nível 6). 
Majoração “Capitalização PME”:  

5% (atribuir a projetos de PME que, prescindindo do empréstimo bancário referido no artigo 30º-B, apresentem uma cobertura do investimento do 
projeto por capitais próprios superior a 25%). 

 
Redução 
- Despesas elegíveis realizadas até ao 6º mês, para além da data aprovada => reduzidas em 20% do seu valor. 
- Despesas elegíveis realizadas entre o 7º mês e o 12º mês, para além da data aprovada => reduzidas em 40% do seu valor. 
 
Informação retirada da legislação Portaria nº 57-A/2015 | RECI e Portaria n.º 217/2018 de 19 de julho | Sexta alteração ao RECI. Não dispensa a consulta da legislação. 
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AVISO Nº 32/SI/2018 – SISTEMA DE INCENTIVOS INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME 
  
Prazo 

De 11 de dezembro de 2018 a 08 de fevereiro de 2019 (19 horas). 

 

Objetivos 

- Reforcem a capacitação empresarial das PME para a internacionalização, com vista a promover o aumento das exportações através do desenvolvimento e 

aplicação de novos modelos empresariais e de processos de qualificação das PME para a internacionalização, valorizando em particular a adoção do 

comércio eletrónico como ferramenta de internacionalização assente em estratégias sólidas e integradas de e-commerce e de transformação digital.  

Enquadra-se na Tipologia de Investimento designada por “Internacionalização das PME”, sendo dirigido a empresas novas exportadoras. 

 

Tipologias do projeto 

- Conhecimento do mercado externo; 

- Presença na web, através da economia digital; 

- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas; 

- Prospeção e presença em mercados internacionais; 

- Marketing internacional; 

- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas; 

- Certificações específicas para os mercados externos. 

 

Atividades de inovação associadas a cada tipologia 

- Inovação de marketing - consiste na implementação de uma nova abordagem ao marketing-mix na oferta de bens transacionáveis, incluindo os elementos 

tangíveis do produto e intangíveis. A implementação de uma inovação de marketing supõe a utilização de ferramentas de marketing sofisticadas, adequadas 

aos requisitos de segmentos de consumidores perfeitamente identificados em mercados-alvo previamente definidos, recorrendo não apenas a estratégias 
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de comunicação tradicional (outbound) (incluindo publicidade, outdoors, stands em feiras, etc.) mas também inbound (website design, marketing viral, 

otimização de motores de busca e instrumentos de análise de eficácia de estratégias de marketing para posterior monitorização de resultados); 

- Inovação Organizacional - implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou nas suas relações externas. 

 

No plano de investimento apresentado as empresas devem identificar os novos mercados que mais se adequam à sua oferta e delinear uma estratégia de 

internacionalização, com base em informação e dados concretos. 

 

Área de aplicação 

Tem aplicação em todas as regiões NUTS II do Continente (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve). 

A localização do projeto corresponde à região onde se localiza o estabelecimento do beneficiário no qual irá ser realizado o investimento. 

 

Atividades Económicas não enquadráveis 

- Financeiras e de seguros (divisões 64 a 66); 

- Defesa (subclasses 25402, 30400 e 84220); 

- Lotarias e outros jogos de aposta (divisão 92); 

- Nas atividades de comércio (Divisões 45 a 47 CAE Rev.3) são apenas enquadráveis as empresas, cujas vendas no mercado externo valorizem a oferta 

nacional, traduzida no efeito de arrastamento que essa atividade comercial possa ter ao nível da produção noutras empresas localizadas em território 

nacional. 

- Eletricidade, gás, vapor, água quente/fria e ar frio (divisão 35); 

- Captação, tratamento e distribuição de água (divisão 36); 

- Transportes por água, aéreos e atividades postais e de courier (divisão 50, 51 e 53); 

- Veterinárias (divisão 75); 

- Produção agrícola primária, da produção animal, caça e florestas (divisão 01 e 02); 

- Pesca e aquicultura. 

- Os projetos pertencentes a setores sujeitos a restrições europeias específicas em matéria de auxílio estatais devem respeitar os enquadramentos europeus 

(Setor da pesca e agricultura; Setor produção agrícola primária; Setor siderúrgico; Setor de transformação e comércio de produtos agrícolas). 
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Beneficiários 

São empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 

Critérios de elegibilidade dos beneficiários 

- Possuir contabilidade organizada. 

- Não ser empresa em dificuldades. 

- Não estar sujeita a uma injunção de recuperação. 

- Cumprir os critérios de PME. 

- Situação económico-financeira equilibrada: 

- Projetos individuais = AF ≥ 15%; 

- Empresa com atividade < 1 ano = capitais pp ≥ 20% despesas elegíveis. 

(cálculos baseados no balanço referente ao ano pré-projeto ou balanço intercalar posterior, certificado por ROC, reportado até data de candidatura). 

- Conclusão dos projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma tipologia. 

- Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a correspondente Certificação Eletrónica através do sítio do IAPMEI 

- Apenas se podem constituir como beneficiários, PME que ainda não tenham atingido uma Intensidade das Exportações no pré-projeto (2017) de 15%: 

 
- O projeto deve ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, considerando para o efeito como início dos trabalhos quer o início dos 

trabalhos de construção relacionados com o investimento, quer o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro 

compromisso que torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. 

- Se o beneficiário tiver outra(s) candidatura(s) aprovada(s) nesta Tipologia de Investimento, a avaliação da candidatura submetida a este Aviso deve ter em 

conta os resultados contratados pelo beneficiário no projeto anterior. 

 

Regras e limites à elegibilidade de despesas 

- Limite mínimo de despesa elegível total por projeto = 25.000 € 
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- Limite máximo para SBM com a contratação de quadros técnicos = 1.850€ 

- Valoriza-se a contratação de novos recursos humanos qualificados (com nível de qualificação ≥ a 6) com competências específicas na área da 

internacionalização, na medida em que forem utilizados no projeto e durante a execução do mesmo. 

- Limite máximo de despesas elegíveis para ações de prospeção, captação de novos clientes e de promoção em serviços de deslocação e alojamento para 

cada ação: 

- Europa = 1.500€ 

- Fora Europa = 3.000€ 

- Despesas com ações de prospeção consideradas elegíveis desde que sustentadas e se destinarem à captação de novos clientes, bem como a previsão dos 

resultados a alcançar em termos de volume de negócios e/ou captação de novos clientes e sujeitas ao seguinte limite: 

- 4 (quatro) ações de prospeção por mercado (país) e por ano, incluindo as visitas de prospeção a feiras internacionais no estrangeiro (sem espaço de 

exposição). 

- Limite máximo de despesas elegíveis para Participação em feiras e expositores no exterior em serviços de deslocação e alojamento por feira/exposição: 

- Europa = deslocação 700€ + alojamento 250€/nº dias feira+2 dias; 

- Fora Europa = deslocação 1.600€ + alojamento 250€/nº dias feira+2 dias 

- Não contempla a elegibilidade de quaisquer despesas realizadas em data anterior à data da candidatura, incluindo os estudos de viabilidade. 

 

Limite de candidaturas 

Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura. 

 

Incentivos 

Incentivo de forma não reembolsável.  

Limite máximo de incentivo = 500.000€ 

 

Taxas de financiamento 

Taxa base máxima das despesas elegíveis = 45%  

(PO Regional de Lisboa = taxa máxima de 40% às despesas elegíveis). 
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Redução 

- Despesas elegíveis realizadas até ao 6º mês, para além da data aprovada => reduzidas em 20% do seu valor. 

- Despesas elegíveis realizadas entre o 7º mês e o 12º mês, para além da data aprovada => reduzidas em 40% do seu valor. 
 
Informação retirada da legislação Portaria nº 57-A/2015. Não dispensa a consulta da legislação. 

 

AVISO Nº 33/SI/2018 - SISTEMA DE INCENTIVOS EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO 
 

Prazo 

De 12 de dezembro de 2018 a 15 de março de 2019 (19 horas). 

 

Objetivo 

- Contribuir para a promoção do espírito empresarial, facilitando nomeadamente o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação 

de novas empresas. 

- Reforçar os níveis de empreendedorismo qualificado e criativo (incluindo empreendedorismo de base tecnológica), através de apoios diretos aos 

empreendedores, favorecendo a emergência de novas oportunidades de negócio, nomeadamente em domínios criativos e inovadores e o nascimento de 

mais empresas em setores de alta e média-alta tecnologia. 

- Inclui as atividades das indústrias culturais e criativas, que fazem da utilização da criatividade, do conhecimento cultural e da propriedade intelectual, os 

recursos para produzir bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com significado social e cultural (as artes performativas e visuais, o património 

cultural, o artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software educacional e de entretenimento e outro software e serviços de 

informática, os novos media, a arquitetura, o design, a moda e a publicidade). 

 

Tipologias do projeto 

- A criação de empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo as integradas em indústrias criativas e 

culturais, e ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento. 

- A criação de empresas que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços. 
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Pode ainda ser incluída uma componente específica de formação de recursos humanos associada à participação de empresários, gestores e trabalhadores 

das empresas em ações de formação integradas no projeto em causa, que permitam uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas. Para 

esse efeito, as ações de formação integradas no projeto de investimento devem ser apresentadas de forma autónoma em candidatura a submeter ao Aviso 

n.º 18/SI/2017. 

 

Área geográfica de aplicação 

Tem aplicação em todas as regiões NUTS II do Continente (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve). 

A localização do projeto corresponde à região onde se localiza o estabelecimento do beneficiário no qual irá ser realizado o investimento. 

 

Atividades económicas não enquadráveis 

- Financeiras e seguros - divisões 64 a 66; 

- Defesa - subclasses 25402, 30400 e 84220; 

- Lotarias e outros jogos de apostas - divisão 92; 

Os projetos pertencentes a setores sujeitos a restrições europeias específicas em matéria de auxílio estatais devem respeitar os enquadramentos europeus, 

não sendo considerados: 

- Setor da pesca e agricultura; 

- Setor produção agrícola primária; 

- Setor siderúrgico, do carvão, da construção naval, das fibras sintéticas, dos transportes e das infraestruturas energéticas; 

- Setor de transformação e comércio de produtos agrícolas. 

 

Beneficiários 

Os beneficiários são as Pequenas e Médias Empresas (PME) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois anos, que se 

proponham desenvolver projetos de investimento que satisfaçam os objetivos e prioridades, bem como cumpram com os critérios de acesso, elegibilidade e 

de seleção. 

 

Condições específicas de acesso 

- Contribuir para os objetivos e prioridades; 
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- Apresentar uma despesa elegível total ≤ a 1,5 milhões euros; 

- Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de 50 mil euros; 

- Ter comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a correspondente 

Certificação Eletrónica através do sítio do IAPMEI; 

- O investimento deve ser sustentado por uma análise estratégica; 

- No caso da candidatura incluir investimentos em formação profissional, o plano de formação deve estar diretamente relacionado com as ações e 

investimentos elegíveis no projeto; 

- De forma a assegurar a capacidade de financiamento do projeto e a capitalização da empresa, para além da comprovação do financiamento bancário 

(quando aplicável), é exigida a comprovação da realização mínima de 25% dos capitais próprios do projeto, até á data do primeiro pagamento; 

- Consideram-se enquadráveis os investimentos de natureza inovadora, relacionados com a criação de um novo estabelecimento (n.º 49 do artigo 2.º do 

Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho), que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado 

nível de incorporação nacional. 

- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, considerando para o efeito como início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de 

construção relacionados com o investimento, quer o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro compromisso que 

torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. A compra de terrenos e os trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças e a 

realização de estudos de viabilidade, não são considerados início dos trabalhos. 

Estes critérios devem ser reportados à data da candidatura: 

- Ter contabilidade organizada; 

- Não ser empresa em dificuldades; 

- Não estar sujeita a uma injunção de recuperação; 

- Ter situação económico-financeira equilibrada (o beneficiário terá de assegurar pelo menos 25% dos custos elegíveis com recursos próprios ou alheios sem 

financiamento estatal): 

. Não PME = AF > 20% │ PME = AF > 15% 

. Empresas com início de atividade < 1 ano: não se aplica AF 

- Ter concluído os projetos anteriormente aprovados. 
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- Não ter encerrado a mesma atividade, ou atividade semelhante no espaço EE nos 2 anos que antecedem a data de candidatura, ou que à data de 

candidatura, tenha planos para encerrar essa atividade no prazo máximo de 2 anos após a conclusão do projeto a apoiar => financiados com capital próprio 

os projetos cuja despesa elegível seja coberta por mínimo de 20% dos capitais próprios. 

 

Regras e limites à elegibilidade de despesas 

Podem incluir como despesas elegíveis: 

- A construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, em casos devidamente justificados no âmbito da atividade do projeto, desde que 

adquiridos a terceiros não relacionados com o adquirente, e limitadas a um máximo de (para NUTS II Norte, Centro e Alentejo): 

- 35% das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor da indústria. 

- 60% das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor do turismo. 

 

Limite ao número de candidaturas 

Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura. 

 

Incentivo 

O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento, sobre as despesas elegíveis será distribuído em duas componentes autónomas: 

- 50% do valor total através de incentivo não reembolsável 

- 50% do valor total através de incentivo reembolsável 

A componente do incentivo não reembolsável é atribuída a título não definitivo até à avaliação dos resultados do projeto, em função do grau de 

cumprimento das metas contratualmente fixadas, relativamente aos seguintes indicadores: 

- Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto (VAB); 

- Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado (CEQ); 

- Indicador I3 - Volume de Negócios (VN). 

 

Taxas de financiamento 

A taxa base mais majorações, tem um limite máximo até 75%. 
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Taxa Base: 

35 % para médias empresas 

45 % para micro e pequenas empresas 
 

Majorações 

Majorações de “Baixa densidade”: 

10 % para projetos localizados em territórios de baixa densidade. 

Majorações de “Prioridades de políticas setoriais”: 

10 % para PME, que desenvolvam o projeto nas áreas da Indústria 4.0. 

Majorações de “Criação de emprego qualificado em novas unidades produtivas”: 

5 % a atribuir a projetos de criação de novas unidades geradoras de criação de postos de trabalho qualificados (qualificação ≥ ao nível 6). 

Majorações “Empreendedorismo”: 

5 % para projetos de empreendedorismo qualificado e criativo. 

10 % quando resultem de iniciativa feminina ou jovem. 

 

Redução 

- Despesas elegíveis realizadas até ao 6º mês, para além da data aprovada => reduzidas em 20% do seu valor. 

- Despesas elegíveis realizadas entre o 7º mês e o 12º mês, para além da data aprovada => reduzidas em 40% do seu valor. 
Informação retirada da legislação Portaria nº 57-A/2015. Não dispensa a consulta da legislação. 
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Consulte-nos para conhecer as condições: 

_Analisamos a viabilidade da sua candidatura sem custos.  

_Prestamos todo o apoio na elaboração, submissão, acompanhamento e execução do seu projecto. 
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