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Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva  
 
 

Aviso n.º 07/SI/2020 
 
Objetivos e prioridades: 

• Aumentar o investimento das grandes empresas em atividades inovadoras, 

através do incremento da produção transacionável e internacionalizável e a 

alteração do perfil produtivo do tecido económico, com base em soluções 

inovadoras assentes em resultados de I&D e na integração de novas tecnologias 

e conhecimentos e ainda a criação de emprego qualificado; e 

• Reforçar a capacitação das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, 

através do investimento em atividades inovadoras e qualificadas que contribuam 

para a sua progressão na cadeia de valor. 

 
Tipologia das operações e modalidades de candidatura:  

São suscetíveis de apoio, projetos individuais que se proponham realizar um 

investimento inicial nas seguintes tipologias: 

• Criação de um novo estabelecimento; 

• Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente; 

• Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não 

produzidos anteriormente no estabelecimento; e 

• Alteração fundamental do processo global de produção. 

 
Áreas geográficas:  

Todas as Regiões NUTS II do Continente, com exceção dos territórios de baixa 

densidade descritos pela CIC Portugal 2020. 

 
Natureza das entidades beneficiárias: 

Grandes empresas e Pequenas e Médias Empresas (“PME”) de qualquer natureza e 

sob qualquer forma jurídica.  

 
Taxa de financiamento:  

• Projetos elegíveis iguais ou superiores a 15 milhões de euros ou Grandes 

Empresas: 15% (incentivo não reembolsável); 

• Restantes casos: 35% para as médias e 45% para as micro e pequenas 

empresas (50% incentivo não reembolsável + 50% incentivo reembolsável). 

 

As taxas bases referidas anteriormente podem ser alvo de majoração, não podendo 

ultrapassar o limite máximo de 75%.  

Os incentivos a conceder na região de Lisboa e Algarve têm uma taxa máxima de 
apoio de 40% e 60%, respetivamente.  
 

 
Dotação orçamental: 201,825 
milhões de euros.  
 
Data limite para apresentação de 
candidaturas: 20 de abril de 2020 
 
Despesas Elegíveis: 

• Construção de edifícios, obras 

de remodelação e outras 

construções; 

• Máquinas e equipamentos; 

• Aquisição de equipamentos 

informáticos e software; 

• Transferência de tecnologia 

através da aquisição de direitos 

de patentes, nacionais e 

internacionais; 

• Licenças, know-how ou 

conhecimentos técnicos não 

protegidos por patente; 

• Serviços de engenharia 

relacionados com o projeto; e 

• Estudos, diagnósticos, 

auditorias, planos de marketing 

e projetos de arquitetura e 

engenharia. 

 

“Investimentos no 
domínio da diferenciação, 
diversificação e inovação 
na produção de bens e 
serviços 
internacionalizáveis” 


