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OBJETIVOS E PRIORIDADES 

Aumentar o investimento empresarial em atividades inovadoras (produto, processo, métodos organizacionais e 
marketing), 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 e na integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos e ainda para a criação de emprego 
qualificado. 
 
Reforçar a 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. 
 
Enfoque a investimentos no domínio da diferenciação, diversificação e inovação, na produção de bens e serviços 
transacionáveis e internacionalizáveis, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de valor mais alargadas e 
geradoras de maior valor acrescentado. 
 
Valorizam-se os projetos que abrem possibilidades ao investimento empresarial em atividades inovadoras, tirando 
partido do potencial de crescimento da Península de Setúbal.  

 

TIPOLOGIA 

Projetos de "Inovação Empresarial": 
a) Criação de um novo estabelecimento; 
b) Aumento da capacidade de um estabelecimento existente (mínimo ∆+ 20% da capacidade instalada); 
c) Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no 

estabelecimento (custos elegíveis maiores que 200% do valor contabilístico dos ativos reutilizados). 
d) Alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente (custos elegíveis > 

soma da amortização e depreciação dos ativos dos 3 exercícios fiscais precedentes - 2016, 2017 e 2018). 
 
Valorizam-se os projetos enquadrados nas Políticas Setoriais (Indústria 4.0, Economia Circular ou Transição 
Energética). 
 
Principais investimentos elegíveis: 

• Máquinas e equipamentos produtivos; 
• Equipamentos informáticos, incluindo software; 
• Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes e licenças; 
• Serviços de engenharia e Estudos, diagnósticos, Auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura; 
• Construção de edifícios e obras de remodelação (para turismo e indústria); 
• Material circulante conexo com a atividade turística (para turismo); 
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NATUREZA DOS BENEFICIÁRIOS 

Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 

ÁREA GEOGRÁFICA DE APLICAÇÃO 

*Região NUTS II de Lisboa, mais concretamente nos territórios previsto no mapa de Auxílios com finalidade regional 
2014-2020: 
 
Grande Lisboa - Mafra, Loures, Vila Franca de Xira, S. João das Lampas e Terrugem; 
 
Península de Setúbal. 

 

ATIVIDADE ECONÓMICAS (CAE) 

Todas as atividades económicas, com especial incidência as que visam a produção de bens e serviços 
transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de valor económico para os territórios alvo indicados 
anteriormente, ou contribuam para a cadeia de valor dos mesmos. 
Estão excluídas as seguintes atividades: 
 

• Financeiras e de seguros; Defesa; Lotarias e outros jogos de aposta; 
• Setor da pesca e da aquicultura; Setor da produção agrícola primária; Setores siderúrgico, do carvão, das 

fibras sintéticas, dos transportes e das infraestruturas conexas e da produção, distribuição e infraestruturas 
energéticas. 

 
No setor de transformação e comercialização de produtos agrícolas, produtos do mar e produtos florestais, são 
enquadráveis projetos com investimento superior ou igual a 4 M€, desde que não sejam desenvolvidos por 
Organizações de Produtores ou quando a matéria-prima não provem maioritariamente da própria exploração. 

 

TAXA DE COFINANCIAMENTO 

a) Taxa Base: 

I. 35% para médias empresas e 45% para micro e pequenas empresas. 

b) Majorações: 

I. «Prioridades de políticas setoriais»: 10 p.p. a atribuir a projetos que desenvolvam o projeto nas 
áreas da Indústria 4.0, da economia circular ou da transição energética; 

II. «Criação de emprego qualificado em novas unidades produtivas»: 5 p.p. a atribuir a projetos de 
criação de novas unidades geradoras de criação de postos de trabalho qualificados, atribuída 
quando se verifique: 

Micro e Pequena Empresa (3 ou +); 

Média Empresa (10 ou +) 

 

NATUREZA DO INCENTIVO 

O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento, calculada de acordo com o ponto anterior, sobre as 
despesas elegíveis será distribuído em duas componentes autónomas: 
 

a. 50% do valor total através de incentivo não reembolsável; 
b. 50% do valor total através de incentivo reembolsável sem juros. 

 
Incentivos sujeitos às regras de auxílios regionais. 

 

LIMITES APOIO CONSTRUÇÃO 
 

Setor do Turismo: 60% das despesas elegíveis totais do projeto 

Setor do Indústria: 40% das despesas elegíveis totais do projeto 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL 

15 Milhões de euros. 

 

LIMITES DE DESPESAS 

Despesa Elegível Total: Entre 75 mil euros e 15 milhões de euros 

 

PERÍODOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  

 

 
 

 

 

Data limite para adjudicações 4 semanas antes do fecho de cada fase.  
Os processos adjudicados à posteriori, poderão ficar para a fase seguinte. 

Para receber informação detalhada sobre estes novos avisos ou para a análise 

do enquadramento do seu projeto, contacte-nos através do número 21 330 72 02 
ou do email contacto@yunit.pt. 

mailto:contacto@yunit.pt

