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Tipologias de projetos
Inovação produtiva PME



Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual através da transferência
e aplicação de conhecimento
Adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico.

Inovação produtiva não PME



Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual através da transferência
e aplicação de conhecimento
Adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico, de logística e
distribuição, bem como métodos organizacionais.

Empreendedorismo qualificado e criativo



Iniciativas empresariais de elevado valor acrescentado com efeitos indutores de alteração do perfil produtivo
da economia
Iniciativas que conduzam à criação de empresas dotadas de recursos humanos qualificados

Objetivos
Projetos de inovação produtiva Não PME



Reforçar o investimento empresarial em atividades inovadoras, promovendo o aumento da produção
transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido económico;
Contribuir para a internacionalização e orientação transacionável da economia portuguesa e para a criação
de emprego qualificado, bem como gerar um efeito de arrastamento em PME.

Projetos de inovação produtiva PME


Promover a inovação no tecido empresarial, traduzida na produção de novos, ou significativamente
melhorados, bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis diferenciadores e de qualidade e com
elevado nível de incorporação nacional, criando oportunidades de internacionalização ou reforçando a
qualidade do tecido empresarial das regiões

Empreendedorismo
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Promover o empreendedorismo qualificado e criativo

Período da candidatura
Neste momento não existem candidatura a decorrer, por favor dê-nos conta do seu interesse e assim que abriram
novas candidaturas entraremos em contacto.

Critérios de elegibilidade
Beneficiários
1. Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
2. Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE)
n.º 651/2014, de 16 de junho;
3. Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na
sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado
interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de
junho;
4. Declarar que não tem salários em atraso
5. Ter situação económico-financeira equilibrada: ter autonomia financeira de pelo menos 20% no caso de Não
PME e 15% no caso de PME
6. Ter concluídos anteriores projetos aprovados, exceto no caso de projetos do regime contratual de
investimento
7. Não ter encerrado atividade semelhante nos dois anos anteriores à candidatura ou ter planos para vir a
encerrar nos dois anos após a conclusão do projeto

Projetos
1. Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos;
2. São aceites despesas anteriores à candidatura (até um ano antes) relacionadas com adiantamentos para
sinalização até ao valor de 50% do custo de cada aquisição e despesas relativas aos estudos de viabilidade;
3. Ser sustentado por uma análise estratégica da empresa;
4. Demonstrar a viabilidade económico-financeira e que se encontram asseguradas as fontes de
financiamento, sendo que pelo menos 25% dos custos elegíveis devem ser financiados por capital próprio
ou alheio;
5. Demonstrar o efeito de incentivo;
6. Ter uma duração máxima de execução de 24 meses;
7. Iniciar a execução do projeto nos 6 meses seguintes à comunicação da decisão de financiamento;
8. Demonstrar os efeitos do incentivo
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Nota: alguns projetos (turismo, diversificação ou aumento capacidade de estabelecimento) ou regimes de incentivos
(regime contratual de investimento) podem estar sujeitos a critérios adicionais específicos. Por favor consulte-nos
para avaliarmos o seu caso concreto.

Despesas elegíveis
1. Custos de aquisição de máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar na
localização e condições necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar;
2. Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento.
3. Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e internacionais
4. Licenças, «saber-fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente
5. Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim
6. Despesas com a intervenção de TOC ou ROC até ao limite de 5.000 EUR
7. Serviços de engenharia relacionados com a implementação do projeto
8. Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia,
associados ao projeto de investimento
9. Aquisição de serviços de execução de cadastro predial do prédio ou prédios em que incide a operação ou
o projeto, incluindo aluguer de equipamento
10. Formação de recursos humanos no âmbito do projeto
11. Setor do turismo e da indústria: em casos justificados no âmbito da atividade do projeto, podem incluir:
construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções (adquiridos a terceiros não
relacionados com o adquirente), sujeitos a limitações a definir nos AAC ou no pré-vínculo em matéria de
proporção do investimento total e ou da taxa de incentivo.
12. Setor do turismo, em casos justificados e âmbito da atividade turística, podem incluir, como despesas
elegíveis material circulante que constitua a própria atividade turística a desenvolver.
13. Custos salariais estimados decorrentes da criação líquida de postos de trabalho altamente qualificados,
calculados ao longo de um período de 2 anos

Despesas não elegíveis
1. Custos de investimento correspondentes às unidades de alojamento exploradas em regime de direito de
habitação periódica, de natureza real ou obrigacional.
2. Custos normais de funcionamento, como por exemplo: publicidade corrente, despesas de consultoria fiscal
de rotina e serviços jurídicos e administrativos
3. Custos com investimento direto no estrangeiro e/ou relacionados com atividades de exportação
4. Trabalhos para a própria empresa
5. Pagamentos em numerário efetuados a fornecedores, exceto se for esse o meio de pagamento mais
frequente e por valores unitários inferiores a 250 euros
6. Custos com consultores calculados em percentagem do valor financiado pelo programa
7. Compra de imóveis incluindo terrenos
8. Trespasses e diretos de utilização de espaços
9. Aquisição de bens usados
10. IVA recuperável
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11. Aquisição de automóveis ou aeronaves ou outro material de transporte ou aeronáutico
12. Juros de financiamento
13. Fundo de maneio

Forma de incentivo
Os apoios revestem a forma de incentivo reembolsável, que obedece às seguintes condições:
1.
2.
3.
4.

Pela utilização do incentivo reembolsável, não são cobrados ou devidos juros ou quaisquer outros encargos;
O prazo total de reembolso é de 8 anos: período de carência de 2 e período de reembolso de 6 anos
Reembolsos efetuados, por princípio, com uma periodicidade semestral, em montantes iguais e sucessivos;
O prazo de reembolso inicia-se no primeiro dia do mês seguinte ao do primeiro pagamento do incentivo, ou
no primeiro dia do sétimo mês após a data do termo de aceitação ou do contrato, consoante o que ocorrer
em primeiro lugar.
5. Pode ser concedida uma isenção de reembolso de uma parcela do incentivo reembolsável até ao limite
máximo de 50%, em função do grau de superação das metas.

Taxas de financiamento
A taxa base do incentivo é de 35% das despesas elegíveis, mas pode ir até 75% com as seguintes majorações:
15 pp a atribuir a médias e pequenas empresas com despesa elegível > 5M€
25 pp a atribuir a pequenas empresas com despesa elegível < 5M€
10 pp a atribuir a projetos localizados em territórios de baixa densidade
10 pp a atribuir a projetos que apresentem um plano de ações de demonstração e disseminação de soluções
inovadoras
5. 10 pp a atribuir aos projetos na tipologia empreendedorismo qualificado e criativo
6. 10 pp a atribuir a projetos que resultem de empreendedorismo feminino ou jovem
7. 10 pp a atribuir a projetos com impactos no uso eficiente de recursos, eficiência energética, mobilidade
sustentável e redução de emissões de gases
1.
2.
3.
4.

Aos custos elegíveis de formação profissional é concedido um incentivo calculado através da aplicação de uma taxa
base de 50% que pode ser acrescida das seguintes majorações, nunca ultrapassando 70%:



10 pp 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.

pp significa pontos percentuais

Legislação aplicável
Rua das Barreiras, nº 16 2º Dto
4590-040 Carvalhosa
Paços de Ferreira
www.sentimentodemercado.pt
info@sentimentodemercado.pt
T 255 873 440
M 939 873 441

Portaria n.º 57-A/2015 de 27 de Fevereiro
Portaria n.º 328-A/2015 de 2 de Outubro (introduz alterações)
Portugal 2020
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