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AVISO nº 12/SI/2021 Inovação Produtiva - Territórios do Interior | TBD1 

AVISO N.º 13/SI/2021 Inovação Produtiva – Outros Territórios2 

 

1. TIPOLOGIA DE PROJETO, BENEFICIÁRIO E LOCALIZAÇÃO 

 

Beneficiário: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

Localização: NUTS II (Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve) 

 

Nota:   Para as Não PME localizadas na NUTS II Algarve e Lisboa, apenas são elegíveis atividades de inovação 

produtiva a favor de uma nova atividade, apresentando um grau de novidade e difusão ao nível 

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

empresa) 

 

2. NATUREZA DO INCENTIVO 
 

50% 
Não reembolsável 

[Fundo Pedido] 

 

50%  
Empréstimo Bancário 

Sem juros 
[associado ao instrumento financeiro 

financiado pelo Portugal 2020  
- Linha Capitalizar Mais] 

 

Nota: A componente do incentivo não reembolsável é atribuída a título não definitivo até à avaliação dos 

resultados do projeto (ano cruzeiro), em função do grau de cumprimento das metas contratualmente 

fixadas, em termos de:  

- Valor Acrescentado Bruto; 

- Criação de Emprego Qualificado;  

- Volume de Negócios.   

 
1 Projetos localizados em Territórios de Baixa Densidade | TBD 
2 Projetos localizados em Territórios Fora da Baixa Densidade 
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10% 
TBD 

20%  
Outros 
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3. TAXA DE FINANCIAMENTO DO PROJETO: 

 

Taxa Base 

Não PME 
ou 

Investimentos elegíveis ≥ a 
15 milhões de euros 

 Média Empresa  
Micro e Pequena 

Empresa 

     

15 p.p  35 p.p  45 p.p 

 

Majorações 

Baixa 
Densidade 

 
Projetos nas áreas 
da Indústria 4.0. 

- Apenas PME - 
 

Contribuam para 
Transição Climática 

- Apenas PME - 
 

Criação de emprego 
qualificado 

- Novas Unidades - 
 

Capitalização PME 
- Apenas PME - 

         

10 p.p  5 p.p  5 p.p  5 p.p  5 p.p 

 

TAXA MÁXIMA DE APOIO 
- Taxa Base + Majorações - 

 

40% 
 

Lisboa 

 
60% 

 

Algarve 

 
75%  

 

Restantes Regiões 

 

 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

75 mil euros 
Despesa mínima elegível 

 
25 milhões euros  

Despesa máxima elegível 
 20%  

Mínimo de capitais próprios 
 

As Não PME localizadas nas NUTS II Norte e Lisboa, terão que obedecer ao indicador Impacto de Investimento, 

em que as despesas elegíveis têm de ser superiores ou iguais a 10% do ativo fixo líquido verificado em 2020, 

tal como se demonstra na seguinte fórmula: 
 

𝐼𝐼 = [
Despesa Elegível(∗)

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑥𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜(∗∗))𝑃𝑟é−𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜

] ≥ 10% 

 
 

(*) – Despesa Elegível – despesas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, n.º 4 e n.º 5 do artigo 32.º do RECI 

(**) – Ativo Fixo Tangível e Ativo Fixo Intangível  

 

As empresas deverão apresentar um rácio de autonomia de financeira, para o exercício de 2019, de 15% no 

caso de PME e de 20% no caso de Não PME. 
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5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 

As candidaturas serão selecionadas pela atribuição de pontuação (0 a 5) nos seguintes critérios: 

• Qualidade do Projeto – medida pela Coerência e racionalidade do Projeto e pelo Grau de inovação  

• Impacto do projeto na competitividade da empresa – pontuada em função da Propensão para 

mercados internacionais (vendas ao exterior) e da Propensão para a geração de valor 

• Contributo do projeto para a economia – que resulta da avaliação do Contributo do projeto para os 

Resultados do PO e para os restantes domínios temáticos do Portugal 2020, do Grau de Qualificação 

do emprego criado e do Contributo das PME para a Estratégia de I&I para uma Especialização 

Inteligente (RIS 3) / Externalidades positivas 

• Contributo do projeto para a convergência regional - através do Grau de inserção na estratégia 

regional de especialização inteligente e do Impacte do projeto para o desenvolvimento da região. 

 

Realce-se, de entre os critérios, o grau de inovação do projeto, a importância das vendas ao exterior (que 

terão de ser refletidas nas contas da empresa), e a criação de emprego altamente qualificado. 

 

 

6. LIMITES À ELEGIBILIDADE DE DESPESAS 
 

Os custos com o investimento em Construção Civil, desde que adquiridos a terceiros não relacionados com o 

adquirente, podem ser subvencionados com as seguintes restrições e limitações, consoante a sua localização 

(NUT II) e sector: 
 

NORTE, CENTRO e ALENTEJO 

 

60%  Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do Turismo. 

 

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

 

ALGARVE 

 

20%  Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor Turismo. 

 

50%  

Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do Turismo que 

contribuam para atenuar a sazonalidade ou que contribuam para o desenvolvimento dos 
produtos identificados no Plano de Marketing Estratégico do Algarve como 
complementares ou em desenvolvimento. 

 

50%  Das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor da Indústria. 
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70%  

Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor da indústria que 

se enquadrem no âmbito da RIS 3 Regional e que contribuam para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D e na integração e convergência de 
novas tecnologias e conhecimentos. 

 

LISBOA 
 

40%  
Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do Turismo que 

contribuam para atenuar a sazonalidade. 
 

30%  
Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do Turismo 

natureza, náutico e desporto. 
 

45%  
Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do Turismo 

exclusivamente dedicado à saúde. 
 

20%  
Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor da Indústria que 

se enquadrem no âmbito da RIS 3 Regional. 
 

30%  

Das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor da Indústria que 

se enquadrem no âmbito da RIS 3 Regional e que contribuam para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D e na integração e convergência de 
novas tecnologias e conhecimentos. 

 

 

7. PRAZOS 
 

20 de setembro de 2021  Para a apresentação da Candidatura 
 

16 de dezembro de 2021   Para a Decisão sobre as Candidaturas Apresentadas 
 

30 de junho de 2023  Para a Elegibilidade das Despesas e Conclusão do Investimento 

 

 

8. PLATAFORMA DE SUBMISSÃO 
 

Link para o Balcão 2020 Plataforma de submissão das Candidatura 

 

A Informação contida neste documento não dispensa a consulta dos Avisos de Candidatura e da Legislação aplicável 

30 de junho de 2021 

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx

