Sistema de Incentivo à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
Tipologias de projetos ................................. 1
Objetivos...................................................... 1
Período da candidatura ............................... 1
Critérios de elegibilidade ............................. 2
Despesas elegíveis ..................................... 2

Despesas não elegíveis ...................................... 4
Forma de incentivo .............................................. 4
Taxas de financiamento ...................................... 5
Legislação aplicável ............................................ 6

Tipologias de projetos









Projetos I&D empresas: projetos promovidos por empresas, conducentes ao desenvolvimento de nova
tecnologia industrial ou melhoria significativa da existente.
Projetos demonstradores: projetos demonstradores de tecnologia nova que ainda não está suficientemente
validada do ponto de vista tecnológico para utilização comercial.
Programas mobilizadores: projetos dinamizadores de capacidades e competências científicas que visem a
transferência do conhecimento científico e tecnológico entre entidades não empresariais e empresas.
Núcleos de I&D - projetos visando a criação ou reforço de competências e capacidades internas das
empresas em I&D;
Proteção da propriedade intelectual e industrial: que, na sequência de projetos de I&D apoiados, visem
promover o registo de direitos de propriedade industrial pelas vias nacional, europeia e internacional;
Internacionalização I&D: projetos de suporte à internacionalização da I&D empresarial, por via do apoio à
preparação e submissão de candidaturas a programas de I&I financiados pela União Europeia ou em
projetos de I&D industrial à escala europeia e a dinamização da participação em redes internacionais de I&I
por parte de empresas
Vale I&D: projeto de aquisição de serviços de consultoria em atividades de investigação e desenvolvimento
tecnológico, bem como serviços de transferência de tecnologia.

Objetivos






Aumentar a intensidade de I&I nas empresas e da sua valorização económica
Aumentar os projetos e atividades em cooperação das empresas com as restantes entidades do sistema de
I&I
Desenvolver novos produtos e serviços, em especial em atividades de maior intensidade tecnológica e de
conhecimento
Reforçar das ações de valorização económica dos projetos de I&D com sucesso
Aumentar a participação nacional nos programas e iniciativas internacionais de I&I.

Período da candidatura
As candidaturas de projetos proteção da propriedade industrial e os projetos do regime contratual de investimento
são apresentadas em contínuo. Para os restantes casos, entraremos em contacto quando as candidaturas estiverem
abertas.
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Critérios de elegibilidade
Beneficiários
1. Ter situação económico-financeira equilibrada: ter autonomia financeira de pelo menos 20% no caso de Não
PME e 15% no caso de PME
2. Designar um responsável técnico do projeto que, no caso de projetos em copromoção, é um representante
da entidade líder do projeto;
3. Relativamente aos projetos em copromoção, envolver pelo menos uma empresa que se proponha integrar
os resultados do projeto na sua atividade económica e ou estrutura produtiva.
4. Critérios específico para a tipologia Vale I&D:
i. Possuir situação líquida positiva;
ii. Não ter projetos aprovados na mesma tipologia de projetos;
iii. Não ter projetos aprovados de investimento na área de intervenção do I&D;
iv. Cumprir os critérios de PME
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. Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização
inteligente;
4. Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento do projeto;
5. Demonstrar a viabilidade e sustentabilidade económica e financeira da empresa;
6. Apresentar uma caracterização técnica e um orçamento suficientemente detalhados e fundamentados, com
uma estrutura de custos adequada aos objetivos visados e assegurar o adequado controlo orçamental do
mesmo através de um sistema que permita aferir adequadamente a imputabilidade das despesas e custos
do projeto;
7. Iniciar a execução do projeto no prazo máximo de seis meses, após a comunicação da decisão de
financiamento;
8. Demonstrar o efeito de incentivo.
Nota: Os projetos I&D empresas, projetos demonstradores e programas mobilizadores, além dos critérios referidos
obedecem a critérios específicos. Para mais detalhe, por favor entre em contacto connosco.

Despesas elegíveis
Projetos de I&D empresas, projetos demonstradores e programas mobilizadores
A. Custos diretos
1. Despesas com pessoal técnico do beneficiário dedicada a atividades de I&D, incluindo bolseiros com bolsa
integralmente paga pelo beneficiário
2. Aquisição de patentes a fontes externas a preço de mercado
3. Materiais para a construção de instalações pilotos, de demonstração ou protótipos
4. Aquisição de serviços de assistência técnica e consultoria, bem como de utilização de plataforma de
crowsourcing
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aquisição de material científico e técnico para utilizar no projeto
Aquisição de software para utilizar no projeto
Despesas de promoção e divulgação dos resultados finais do projeto
Viagens e estadas no estrangeiro comprovadamente necessárias para a execução do projeto
Despesas de certificação do projeto (norma NP4457:2007)
Auditoria técnico-científica
Despesas com TOC ou ROC até € 5000.

B. Custos indiretos: 25% dos custos diretos

Para projetos demonstradores existem ainda despesas elegíveis adicionais.

Projetos de Núcleos de I&D
A. Custos diretos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Despesas com pessoal técnico do beneficiário dedicada à dinamização do núcleo, incluindo bolseiros com
bolsa integralmente paga pelo beneficiário
Formação de recursos Humanos: 100% custos diretos, outros custos com o máximo de 40% dos custos
diretos
Aquisição de serviços de assistência técnica, científica e de consultoria necessários à execução do projeto
Aquisição de material científico e técnico para utilizar no projeto
Aquisição de software para utilizar no projeto
Adaptação de edifícios e instalações para serem utilizados no projeto
Despesas de certificação do projeto (norma NP4457:2007)
Auditoria técnico-científica
Despesas com TOC ou ROC até € 5000.

B. Custos indiretos

Projetos de internacionalização de I&D
1. Serviços de consultoria com vista à apresentação de candidatura ao programa Horizonte 2020
2. Viagens e estadas no estrangeiro comprovadamente necessárias para a execução do projeto

Projetos de Vale de I&D
São considerados elegíveis os serviços de consultoria em atividades de I&D tecnológico e serviços de transferência
de tecnologia, desde que:




Sejam imputáveis ao estabelecimento do beneficiário onde se devolve o projeto
Resultem de aquisições em mercado a terceiros que não relacionados com o adquirente
Resultem da aquisição a entidades acreditas para a prestação do serviço em causa

Despesas não elegíveis
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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
11. Aquisição de automóveis ou aeronaves ou outro material de transporte ou aeronáutico
12. Juros de financiamento
13. Fundo de maneio
14. Transações entre beneficiários
15. Construção, adaptação ou remodelação de edifícios, à exceção das despesas previstas para os Núcleos de
I&D e projetos demonstradores

Forma de incentivo
Empresas



Projetos com incentivo de valor inferior ou igual a 1 milhão de euros: incentivo não reembolsável
Projetos com incentivo de valor superior a 1 milhão de euros: o valor que exceder 1 milhão assume a forma
de não reembolsável para 75% desse valor e de incentivo reembolsável para a restante parcela de 25%,
sendo que esta parcela será incorporada no incentivo não reembolsável se for de valor inferior a 50.000 €.

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 7 anos: período de carência de 3 anos e período de reembolso de 4 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. O incentivo a conceder a projetos núcleos de I&D, proteção de propriedade industrial e internacionalização
I&D reveste a forma de incentivo não reembolsável
6. O incentivo a conceder em vale I&D reveste a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se o incentivo
a €15.000 por projeto.

Entidades não empresariais do sistema de I&I: Incentivo não reembolsável

Taxas de financiamento
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Para projetos I&D empresas, projetos demonstradores e programas mobilizadores a taxa base do incentivo é de 25%
das despesas elegíveis, a qual pode ser acrescida das seguintes majorações:
1. Investigação industrial: 25 pp a atividades de I&D classificadas como tal;
2. Tipo empresa: 10 p.p. a atribuir a médias empresas ou 20 p.p. a atribuir a pequenas empresas;
3. 15 pp caso se verifique uma das seguintes condições:
a. Cooperação entre empresas
b. Cooperação com entidades não empresariais do sistema de I&I
c. Divulgação ampla dos resultados
Despesas com feiras: 50% no caso de PME e 100% no caso de não PME ao abrigo do regime niminis
Projetos de copromoção: taxa de incentivo para as entidades não empresariais do sistema de I&I é a média
ponderada das taxas aplicadas às empresas ou 75% caso a cooperação não implique “auxílios de Estado”.
Projetos de núcleos de I&D (exceto despesas de formação): taxa máxima de 50% para PME e 15% para não PME.
Às despesas elegíveis de formação profissional aplica-se 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 pp se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a micro e pequenas
empresas.

Projetos de proteção de propriedade industrial e internacionalização de I&D: 50% para PME e 100% para Não PME
ao abrigo do regime de minimis.
Limites máximos expressos em ESB:



Atividades de investigação industrial: 80%
Atividades de desenvolvimento experimental: 60%

Projetos do vale de I&D: máximo de 75% das despesas elegíveis.
pp significa pontos percentuais

Legislação aplicável
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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