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AVISO N.º 14/SI/2020 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INOVAÇÃO PRODUTIVA NO CONTEXTO DO COVID-19 

Quem pode concorrer? 
➢ PME 

➢ Grandes empresas 

Objetivos e prioridades 

visadas 

➢ Apoiar empresas que pretendam estabelecer, reforçar ou reverter as suas capacidades de produção 

de bens e serviços destinados a combater a pandemia do COVID-19. 

➢ As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução dos objetivos definidos, não 

dispensando a consulta ao Aviso em causa, bem como a Portaria n.º 95/2020, de 18 de abril. 

Condições específicas do 

Aviso 

➢ Despesa elegível total, mínima, por projeto de 25 mil euros. 

➢ Apresentar memória descritiva que identifique as áreas a desenvolver ou a adaptar e de que forma 

vem colmatar as necessitadas provocadas pelo surto pandémico da COVID-19. 

➢ Ter data de início dos trabalhos a partir de 1 de fevereiro de 2020. 

➢ Ter uma duração máxima de execução de 6 meses. 

➢ Ter uma pontuação de mérito no critério A-Qualidade do projeto superior 1. 

Elegibilidade de despesas 

➢ Custos de aquisição de máquinas e equipamentos. 

➢ Custos de aquisição de equipamentos informáticos. 

➢ Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e internacionais 

➢ Licenças, «saber -fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente. 

➢ Custo com a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções. 

➢ Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas. 

➢ Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim. 

➢ Estudos, diagnósticos, auditorias, consultoria técnico-científica, planos de marketing e projetos de 

arquitetura e de engenharia, associados ao projeto de investimento. 

➢ Testes e ensaios laboratoriais e matérias-primas necessárias, certificações e avaliações de 

conformidade, essenciais para o desenvolvimento do projeto de investimento. 
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AVISO N.º 14/SI/2020 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INOVAÇÃO PRODUTIVA NO CONTEXTO DO COVID-19 

Taxas de financiamento dos 

projetos e formas de apoio 

➢ Adiantamento - 50% do incentivo aprovado, após a aceitação do termo de aceitação. 

➢ Taxa máxima de incentivo: 80%, podendo ser majorada em 15 p.p., se o projeto for concluído no 

prazo de 2 meses a contar da data da notificação da decisão favorável da Autoridade de Gestão. 

Apresentação das 

candidaturas 

➢ Via Balcão 2020 (https://www.portugal2020.pt/Balcao2020). 

➢ Até ao dia 29 de maio de 2020 (19 horas). 

Programa Operacional e 

Organismo Intermédio 

➢ Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE) 

➢ Organismo Intermédio - entidade a contactar no caso de dúvidas:  

• Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.). 

 


