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1. PT 2020 e PT 2030



PT2020 - CONCURSOS

1. SI Inovação 
Produtiva

2. SI 
Internacionalização

3. SI Qualificação

4. SI I&DT



PT2020 – SI INOVAÇÃO PRODUTIVA
BENEFICIÁRIOS: PME e não PME

OBJETIVOS
• Aumentar o investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras
• Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e 

serviços transacionáveis, através do investimento empresarial em atividades inovadoras

FORMA:
• O SI Inovação combina incentivo não reembolsável, com um incentivo reembolsável 

(financiamento bancário sem juro totalmente
• Os Bancos e SGM emitem um parecer sobre a avaliação do risco financeiro e 

económico da empresa e do investimento, bem como a sua qualidade
• Os Bancos são indicados no Formulário de Candidatura

PRETENDE-SE:
• Enfoque em investimentos no domínio da diferenciação, diversificação 

e inovação, Inovação tecnológica (produto ou processo, obrigatória), 
marketing e organizacional



PT2020 – SI INOVAÇÃO PRODUTIVA

TIPOLOGIAS:
• Criação de um novo estabelecimento
• Aumento da capacidade de um estabelecimento existente (∆+ 20% da capacidade instalada)
• Diversificação da produção de um estabelecimento (despesa elegível ≥ 3x ativos reutilizados)
• Alteração fundamental do processo produtivo (despesa elegível > amortizações 3 anos anteriores)

PRINCIPAIS DESPESAS ELEGÍVEIS:
• Máquinas e equipamentos produtivos
• Equipamentos informáticos, incluindo softwares (diretamente afetos ao investimento produtivo)
• 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 (não elegível no caso de Não PME)
• Material circulante (apenas admissível se fizer parte, diretamente, da atividade turística)
• Construção de edifícios e obras de remodelação com os seguintes limites

Turismo - 60% das despesas elegíveis
Indústria - 35% das despesas elegíveis



PT2020 – SI INOVAÇÃO PRODUTIVA

Indústria 4.0 

Sistemas avançados de informação:
• Infraestrutura digital
• Inteligência artificial e algoritmos 

preditivos
• Análise avançada de dados

• Cloud computing
• Cibersegurança

Conetividade entre sistemas, equipamentos, 
produtos e pessoas

• Sensores avançados e IoT
• Operação remota
• Realidade aumentada
• Máquinas inteligentes

Sistemas avançados de produção
• Produtos e materiais 

avançados e conectados
• Operações modulares
• Produção aditiva
• Robôs autónomos

Transição Energética

Energias Renováveis

Eficiência Energética

Biomassa Florestal

Transportes – reconversão de 

veículos e frotas

Tecnologias  - produtos e serviços 

energéticos, que contribuam para 

a Transição Energética dos seus 

clientes

Economia Circular

Eco-design de processos e produtos

Eco-eficiência

Eficiência energética

Eco-inovação

Simbioses industriais

Extensão do ciclo de vida dos 

produtos

Valorização de subprodutos e resíduos

Novos modelos de negócio, 

desmaterialização e transformação 

digital



PT2020 – SI INOVAÇÃO PRODUTIVA
TAXA BASE:

• Investimento >= 15 Milhões € ou Não PME:………………………………………………..15%
• Médias Empresas……………………………………………………………………………...35%
• Micro e Pequenas Empresas…………………………………………………………………45%

MAJORAÇÕES
• Baixa Densidade……………………………. ………………………………………………10 p.p
• Prioridades de Políticas Setoriais…………………………………………..……………...10 p.p
• Criação de Emprego Qualificado em Novas Unidades Produtivas….…………………..5 p.p
• Capitalização PME.…………………………………………………………………………...5 p.p

TAXA MÁXIMA GLOBAL DE FINANCIAMENTO = 75%

Combinação de um incentivo não reembolsável, com um 
incentivo reembolsável sem juros



PT2020 – SI INTERNACIONALIZAÇÃO

BENEFICIÁRIOS: PME

OBJETIVO: 
• Promover o incremento do volume de vendas internacionais

• Através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais

• Valorizando em particular a adoção do comércio eletrónico como ferramenta de 

internacionalização

TAXA DE INCENTIVO: 

45% (incentivo não reembolsável – fundo perdido), com limite de € 500k de incentivo
 
 



PT2020 - QUALIFICAÇÃO

BENEFICIÁRIOS: PME

OBJETIVO: 
• Ações de qualificação de PME em 

domínios imateriais
• Promover a competitividade das PME
• Capacidade de resposta no mercado 

global 

TAXA DE INCENTIVO: 

45% (incentivo não reembolsável – fundo 
perdido) com limite de € 500k
 
 



PT2020 – DESPESAS ELEGÍVEIS SI INT e SI QUAL

● Visitas, Prospeção e presença em mercados internacionais

● Web Marketing internacional 

● Criação e Registo de Marcas e Design

● Desenvolvimento e promoção internacional

● Inovação organizacional

● Economia Digital e TIC 

● Qualidade

● Propriedade industrial e transferência de conhecimento

● Distribuição e logística

● Eco-Inovação

● Novos métodos organizacionais e de Marketing

 
 



PT2020 – I&DT
BENEFICIÁRIOS: PME e não PME

 
TIPOLOGIA DE PROJETOS: 
• Investigação e desenvolvimento

• Pilotos ou demonstrações de projetos piloto tecnológicos

• Disseminação de resultados tecnológicos feitos com entidades do sistema científico

• Reforço de competências em empresas de I&D

• I&D para registo de patentes, modelos de utilidade ou desenho de modelos

• Participação em redes internacionais de I&D

• Aquisição de serviços para desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia

TAXA DE INCENTIVO: 25% a 85%  (incentivo não reembolsável – fundo perdido)  
 



PT2020 – MÉRITO E APROVAÇÃO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
       
                                                  
Qualidade do Projeto
• Coerência e racionalidade do projeto 
• Natureza inovadora do investimento 
• Bens e Serviços transacionáveis 

Impacto na Empresa 
• Orientação para mercado internacional 
• Posicionamento na Cadeia de Valor

Eficiência Produtiva e Métodos Organizacionais 

                                                                           

Impacto na Economia 
• Estratégia de Especialização Inteligente 
• Qualificação de Emprego criado 
• Efeitos de Arrastamento (para grandes 

empresas) 

Impacto na Região 
• Estratégias Regionais
• Impacto na Economia Regional 
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