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RESUMO 

 

O sistema de incentivos à inovação produtiva (SI) em territórios de baixa densidade concede apoios 

financeiros não reembolsáveis a projetos que contribuam para: 

• o aumento do investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras 

(produto ou processo), reforçando o investimento empresarial em atividades inovadoras, 

promovendo o aumento da produção transacionável e internacionalizável e a alteração do 

perfil produtivo do tecido económico, através do desenvolvimento de soluções inovadoras 

baseadas nos resultados de I&D (investigação e desenvolvimento tecnológico) e na 

integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos e ainda para a criação de 

emprego qualificado; 

• o reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, 

através do investimento empresarial em atividades inovadoras e qualificadas que 

contribuam para sua progressão na cadeia de valor. 

 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que se 

proponham desenvolver projetos de investimento que satisfaçam os objetivos acima referidos, 

localizadas nas regiões NUTS II do Continente (Norte, Centro e Algarve), em territórios de baixa 

densidade. 

 

São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades económicas, com especial incidência 

naquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com 

relevante criação de valor económico para as regiões alvo indicadas ou que contribuam para a cadeia 

de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse económico geral. 

 

 

 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES 

 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades inovadoras, que se proponham 

desenvolver um investimento inicial, relacionados com as seguintes tipologias: 

 a criação de um novo estabelecimento; 

 o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento 

corresponder, no mínimo, a 10% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto. 

SISTEMA DE INCENTIVOS À 
INOVAÇÃO PRODUTIVA 

TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE 
 

 

- Informação e condições de acesso -  
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A empresa deve aumentar a sua capacidade produtiva de bens e/ou serviços já 

produzidos nesse estabelecimento;  

 a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos 

anteriormente no estabelecimento, sendo que os custos elegíveis devem exceder em, 

pelo menos, 200% o valor contabilístico dos ativos que são reutilizados. Ou seja, a 

despesa elegível do projeto deve representar no mínimo o valor correspondente a 3 

vezes o valor contabilístico dos ativos reutilizados; 

 a alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento 

existente, sendo que os custos elegíveis devem exceder a amortização e depreciação dos 

ativos associados ao processo a modernizar no decurso dos três exercícios fiscais 

precedentes. 

 

No caso de projetos de investimento de não PME localizados na NUTS II Algarve, apenas são elegíveis 

atividades de inovação produtiva a favor de uma nova atividade. 

 

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. Para esse efeito, as ações de formação integradas no 

projeto de investimento devem ser apresentadas de forma autónoma em candidatura a submeter 

ao Aviso Formação Integrada. 

 

No formulário de candidatura os candidatos devem apresentar o investimento por estabelecimento 

com a correspondente tipologia (entre as quatro acima referidas) ou, caso não seja possível, a 

tipologia dominante. Devem ainda descrever adequadamente ao nível técnico, económico e 

financeiro as atividades de inovação aplicadas em cada tipologia, de entre as seguintes: 

 inovação de produto; 

 inovação de processo; 

 inovação de marketing (apenas para PME); 

 inovação organizacional (apenas para PME). 

 

 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS 

 

 Apresentar uma despesa elegível total inferior a 25 milhões euros; 

 Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de 75 mil euros; 

 Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a 

correspondente Certificação Eletrónica, através do site do IAPMEI (www.iapmei.pt); 

 O investimento deve ser sustentado por uma análise estratégica que identifique as 

áreas críticas de competitividade para o negócio, diagnostique a situação da empresa nessas áreas 

críticas e fundamente as opções de investimento apresentadas; 

http://www.iapmei.pt/
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 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. Não necessitam de cumprir esta condição os projetos que demonstrem dispor de 

fontes de financiamento alternativas, incluindo o recurso a capitais próprios, nas seguintes situações: 

o empresas que prescindam do empréstimo bancário apoiado no âmbito do SI 

Inovação até à decisão da Autoridade de Gestão; 

o 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; 

o projetos submetidos por empresas Não PME e por PME com um investimento 

igual ou superior a 15 milhões de euros. 

 Realização de um mínimo de 25% dos capitais próprios previstos no plano de 

financiamento do projeto (capital social, incorporação de suprimentos e prestações 

suplementares de capital), até à data do primeiro pagamento; 

 Ter data de candidatura, ou de pedido de auxílio, 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. 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; 

 Para efeitos de comprovação do Estatuto de Investidor da Diáspora, deve ser 

apresentada a respetiva documentação, juntamente com a submissão do Termo de 

Aceitação; 

 Nas regiões NUT II do Norte e Centro, apresentar um investimento total inferior ou 

igual a 5 milhões euros; 

 No caso de o candidato ser uma grande empresa, acrescem ainda os seguintes requisitos: 

o contribuir de forma relevante para a internacionalização e orientação 

transacionável da economia portuguesa; 

o apresentar um impacto relevante em termos de criação de emprego 

qualificado; 

o apresentar um impacto relevante ao nível do seu efeito de arrastamento sobre 

a atividade económica, em particular sobre as PME; 

o enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e 

inovação para uma especialização inteligente (RIS3); 

o apresentar um grau de novidade e difusão ao nível do mercado nacional ou do 

mercado internacional (não é considerada a inovação apenas ao nível da 

empresa); 

o garantir que da realização do investimento apoiado não resulta uma perda 

substancial de postos de trabalho noutra região da União Europeia; 

o demonstrar o efeito de incentivo, sendo observadas as seguintes condições 

em particular: 
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i) o projeto não pode estar iniciado à data da candidatura; 

ii) 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. 

 

 

 

LIMITES À ELEGIBILIDADE DE DESPESAS  

 

Não são contempladas as despesas realizadas em data anterior à data da candidatura, ou do pedido 

de auxílio, incluindo os estudos de viabilidade. 

 

Nos casos em que a componente reembolsável é financiada por um instrumento financeiro, as 

despesas elegíveis são divididas entre o apoio concedido através do presente sistema de incentivo e 

o instrumento financeiro, assegurando a não cumulação de apoios e os limites de auxílios em cada 

componente (incentivo não reembolsável e instrumento financeiro). 

 

Os projetos dos setores do turismo 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: 

 Para projetos localizados nas NUTS II Norte e Centro aplicam-se os seguintes limites: 

o 60% das despesas elegíveis totais do projeto; 

 Para os projetos localizados na NUTS II Algarve aplicam-se os seguintes limites: 

o 20% das despesas elegíveis totais do projeto; 

o 50% das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do 

turismo que contribuam para atenuar a sazonalidade (nomeadamente turismo 

acessível/sénior, autocaravanismo) ou que contribuam para o desenvolvimento dos 

produtos identificados no Plano de Marketing Estratégico do Algarve como 

complementares (gastronomia e vinhos, touring, turismo de saúde) ou em 

desenvolvimento (turismo de negócios, turismo de natureza, turismo náutico). 

 

 

 

DOTAÇÃO GLOBAL 

 

A dotação do Fundo FEDER, na componente de incentivo não reembolsável, é de 109,73 milhões de 

euros. 

 

30% desta dotação será para financiar projetos cujos investidores têm o Estatuto de Investidor da 

Diáspora - cidadão português, lusodescendente ou nascido no estrangeiro a quem tenha sido 
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atribuída a nacionalidade portuguesa, que resida ou tenha residido por mais de um ano fora de 

Portugal, nos dois anos anteriores à data em que requer o referido estatuto, e que pretenda realizar, 

independentemente de regresso, projeto(s) de investimento em Portugal, a título individual ou 

através de entidade empresarial cujo capital detenha em mais de 50%. 

 

 

 

MONTANTE DO FINANCIAMENTO  

 

A taxa de financiamento dos projetos é obtida a partir da soma das seguintes parcelas: taxa base 

+ majorações, até ao limite máximo de 75%. 

 

Taxa base: 

 para investimentos elegíveis iguais ou superiores a 15 milhões de euros ou promovidos por 

empresas Não PME: 15%; 

 para as restantes situações: 35% para médias empresas e 45% para micro e pequenas 

empresas. 

 

Majorações: 

 10% para projetos localizados em territórios de baixa densidade; 

 5% para projetos de criação de novas unidades geradoras de criação de postos de trabalho 

qualificados (qualificação igual ou superior ao nível 6), atribuída quando se verifique criação 

líquida de emprego de 5 ou mais postos de trabalho (micro e pequenas empresas), de 10 ou 

mais postos de trabalho (médias empresas) ou de 20 ou mais postos de trabalho (grandes 

empresas); 

 5% para projetos de PME que, prescindindo do empréstimo bancário, apresentem uma 

cobertura do investimento do projeto por capitais próprios superior a 25%. 

 

Os incentivos a conceder pelo Programa Operacional Regional do Algarve são limitados a uma taxa 

máxima de 60%. 

 

O apoio total 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 (a Linha Capitalizar Mais). 

 

No caso de projetos de Não PME ou de projetos com investimento elegível igual ou superior a 15 

milhões de euros a totalidade do apoio 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: 

 Valor Acrescentado Bruto; 

 Criação de Emprego Qualificado; 

 Volume de Negócios. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

 Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura, com exceção dos projetos 

com investimentos localizados na região do Algarve, em que a empresa deverá 

apresentar uma candidatura autónoma para o investimento localizado nessa região; 

 Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura, com exceção dos projetos 

com investimentos localizados em diversas regiões NUT II, em que a empresa deverá 

apresentar uma candidatura autónoma para o investimento localizado em cada região 

NUT II; 

 A apresentação de candidaturas é efetuada via Balcão 2020, através de formulário 

eletrónico disponibilizado na plataforma do Sistema de Incentivos às empresas do 

PT2020, não podendo ser alterada após a sua entrada em circuito de análise. Esta 

candidatura deve integrar a proposta de financiamento do investimento nas duas 

componentes, a relativa ao incentivo não reembolsável e ao empréstimo bancário 

(instrumento financeiro); 

 A candidatura de PME com investimento elegível igual ou inferior a 15 milhões de euros 

pode não integrar a componente de empréstimo bancário, quando a empresa prescinda 

da sua utilização na apresentação da candidatura, demonstrando dispor de fontes 

alternativas para o financiamento do projeto, incluindo, nomeadamente o recurso a 

capitais próprios; 

 A empresa deve indicar na candidatura a instituição de crédito contactada que se 

mostrou disponível para avaliar o financiamento do projeto. Caso ainda não tenha 

concluído o processo de seleção da instituição de crédito na data da submissão da 

candidatura, a empresa poderá indicar um máximo de duas instituições contactadas 

para efeitos de financiamento do projeto; 

 Atualmente encontra-se a decorrer o prazo da fase IV para apresentação de 

candidaturas, entre 8 de setembro e 31 de dezembro de 2020. 
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PRAZOS DE DECISÃO 

 

As candidaturas com parecer elegível são decididas nos 60 dias úteis após a data de encerramento 

das candidaturas. 

 

Quando existe atribuição de incentivo reembolsável com o instrumento financeiro, a 

contratualização do empréstimo com as instituições de crédito deve ocorrer apenas após 

assinatura do termo de aceitação do apoio SI Inovação. 

 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2020 
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