
 

 

  

  
 

 
 

 

 

Estão abertas as candidaturas de apoio a investimentos na área da Inovação Produtiva cujos respetivos 
avisos se encontram publicados no Portal 2020 – www.portugal2020.pt: 

• Aviso nº 12/SI/2021 – para as regiões NUTS II do Continente Norte, Centro, Alentejo e Algarve 
(Territórios do Interior de baixa densidade). 

• Aviso nº 13/SI/2021 – para as regiões NUTS II do Continente Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e 
Algarve (fora dos territórios de baixa densidade). 

 

➢ Tipologia de projetos e modalidades de candidatura 

 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades inovadoras, apresentados por PME, que 

se proponham desenvolver investimentos, relacionados com as seguintes tipologias:  

 

• Criação de um novo estabelecimento;  

• Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento 

corresponder no mínimo a 20% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto; 

• Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente 

no estabelecimento; 

• Alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente. 

 

➢ Condições específicas de acesso 
 

• As empresas devem obter ou atualizar a correspondente Certificação Eletrónica de PME, através do 
IAPMEI; 

 

• Apresentar uma despesa elegível total, aferida com base nos dados apresentados na 
candidatura, inferior a 25 milhões euros;  

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

• 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;  

• Demonstrar a viabilidade económico-financeira, designadamente através da análise de risco da 

empresa e do projeto;  
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• Realização de um mínimo de 25%, até à data do primeiro pagamento, dos capitais próprios previstos 

no plano de financiamento do projeto (capital social, incorporação de suprimentos e prestações 

suplementares de capital);  

• Ter data de candidatura, ou de pedido de auxílio, anterior à data de início dos trabalhos. 
 
No caso de o candidato ser uma Não PME (grande empresa), acrescem ainda outros requisitos entre as 
quais destacamos:  
 

• Contribuir de forma relevante para a internacionalização e orientação transacionável da economia 
portuguesa;  

• Apresentar um impacto relevante em termos de criação de emprego qualificado;  

• Apresentar um impacto relevante ao nível do seu efeito de arrastamento sobre a atividade 
económica, em particular sobre as PME. 

 
➢ Âmbito setorial e natureza dos beneficiários  

 

Os beneficiários são empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma 
jurídica. São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades económicas com especial incidência 
aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com relevante 
criação de valor económico para a área geográfica de aplicação.  
 
➢ Taxas de financiamento, natureza e limites dos apoios 

A taxa de financiamento é obtida a partir de uma taxa base (variável entre 15 e 45 p.p.) mais majorações, até 
ao limite máximo de 75%. 

 
O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento será distribuído em duas componentes 

autónomas:  

• 50% do valor total através de incentivo não reembolsável;  

• 50% do valor total através de um empréstimo bancário sem juros, associado ao instrumento 

financeiro financiado pelo Portugal 2020 (a Linha Capitalizar Mais).  

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. 

 
➢ Data limite e forma da apresentação da candidatura 

As empresas podem candidatar-se através de Balcão 2020: 
 

• até ao dia 26 de julho de 2021 (19 horas): exclusivamente para os beneficiários que efetuaram o 
registo do pedido de auxílio através do Aviso n.º 02/SI/2021 e submeterem a candidatura 
utilizando os dados do projeto aí registado.  

 

• até ao dia 20 de setembro de 2021 (19 horas): para as restantes candidaturas com ou sem 
pedido de registo do pedido de auxílio.  

 
Importa ainda referir que, com a publicação destes Avisos é suspensa a receção de pedidos de auxílios 

ao abrigo do Aviso n.º 02/SI/2021. 

 

Departamento dos Assuntos Económicos e Financeiro 


