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SISTEMA DE INCENTIVOS 
INOVAÇÃO PRODUTIVA



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.

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.

Objetivos específicos
Apoiar as empresas na sua vertente exportadora, pela via
da produção de novos bens e serviços, da adoção de
novos processos tecnológicos, produtivos,
organizacionais ou de inovação de mercado, através de
transferência e aplicação de conhecimento.

A criação de um novo estabelecimento

O aumento da capacidade de um estabelecimento já
existente

Diversificação da produção de um estabelecimento para
produtos não produzidos anteriormente

Alteração fundamental do processo global de produção
de um estabelecimento existente

Tipologia de Projetos

Âmbito Setorial

Atividades económicas que visam a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis com
relevante criação de valor económico para as regiões alvo
ou contribuam para a cadeia de valor dos mesmos e não
digam respeito a serviços de interesse económico geral.
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Máquinas e equipamentos relacionados com a
atividade produtiva

Equipamentos informáticos relacionados com o
desenvolvimento do projeto

Despesas de construção, remodelação e readaptação
de infraestruturas – Turismo e Indústria

Software standard ou desenvolvido especificamente

Estudos, projetos, diagnósticos, auditorias, planos de
marketing, custos com TOC ou ROC

Serviços de engenharia e arquitetura

Aquisição de direitos de patentes

Licenças, “saber-fazer” ou conhecimentos técnicos
não protegidos por patente.

Despesas Elegíveis
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Investimentos >= 15 milhões € – 15% (não
reembolsável)

Médias Empresas – 35% (híbrido)

Micro e Pequenas Empresas – 45% (híbrido)

Baixa Densidade – 10%

Prioridades de políticas setoriais – 10%

Criação de emprego qualificado em novas unidades –
5%

Capitalização PME - 5%

Taxas de Financiamento

A taxa de incentivo é obtida a partir da soma das parcelas,
taxa base mais majorações, até ao limite máximo de 75%:

Taxa Base

Majorações



Natureza dos Beneficiários: 

Empresas (PME - Micro, Pequenas e Médias) de
qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que
desenvolvam atividades nos setores da indústria e do
turismo.

Setor Indústria:

Atividades incluídas nas divisões 05 a 33 da CAE

Setor Turismo: 

Atividades incluídas nas divisões 55, 79, 90, 91, nos
grupos 561, 563, 771, e as atividades que se insiram nas
subclasses 77210, 82300, 93110, 93192, 93210, 93292,
93293, 93294, e 96040 da CAE.

Submissão de candidaturas: Registo do pedido de
auxílio - Regime contínuo
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BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


