
 

 

 
 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INOVAÇÃO EMPRESARIAL – “INOVAÇÃO E 

EMPREGO” – AVISO Nº 27/SI/2017 

OBJETIVOS 

 Aumento do investimento empresarial em actividades inovadoras, 

promovendo o aumento da produção transaccionável e internacionalizável e a 

alteração do perfil produtivo do tecido económico, através do desenvolvimento 

de soluções inovadoras nos resultados de I&D 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. 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES E MODALIDADES DE CANDIDATURA  

São alvo de apoio projetos individuais em actividades inovadoras, que se proponham 

desenvolver: 

  Um investimento inicial relacionados com a criação de empresas ou novas 

unidades industriais ou de serviços e se proponham a criar no mínimo 10 

postos de trabalho. 

No âmbito do investimento inicial pode ainda ser incluída uma componente específica 

de formação de recursos humanos (Aviso nº 18/SI/2017 – Projetos de Formação em 

Processos de Inovação). 

NATUREZA DOS BENEFICIÁRIOS 

 Empresas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer forma jurídica. 

ÁREA GEOGRÁFICA DE APLICAÇÃO 

 Os municípios mais afectados pelos incêndios de 15 de Outubro que 

constituem territórios de baixa densidade; 

 

 Os municípios que apresentem número de empresas e de nível de emprego 

afectado; 



 

 

 
 

 Municípios que integrem o âmbito territorial do Programa de Revitalização do 

Pinhal Interior; 

 

Do território de intervenção do GAL Terras de Sicó, o presente aviso de concurso tem 

aplicação nos seguintes municípios: 

PENELA | ALVAIÁZERE | ANSIÃO 

 

A localização do projeto corresponde à região onde se localiza o estabelecimento do 

beneficiário no qual irá ser realizado o investimento. 

 

ÂMBITO SETORIAL 

 

 Projetos inseridos em todas as actividades económicas com especial incidência 

(valorizadas no Mérito do projeto) aqueles que visam a produção de bens e 

serviços transaccionáveis e internacionalizáveis1 com relevante criação de valor 

económico nas regiões alvo 

Ou 

 Projetos que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos e não digam 

respeito a serviços de interesse económico geral2. 

 

Estão excluídos deste concurso os projetos que incidam nas seguintes actividades: 

a) Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;  

b) Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220;  

c) Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.  
 

São também excluídos os sectores da pesca e aquicultura, produção agrícola 

primária, siderurgia, carvão, construção naval, fibras sintéticas, dos transportes, 

distribuição de infra-estruturas energéticas e o sector da transformação e 

comercialização de produtos agrícolas e florestais. 

 

                                                           
1
 O conceito de bens e serviços transaccionáveis e internacionalizáveis inclui os bens e serviços 

produzidos em sectores expostos à concorrência internacional e que podem ser objecto de troca 
internacional. 
2
 É o caso das empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral, 

nomeadamente, dos serviços de transporte, de energia e de comunicações. 



 

 

 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE AVISO DE CONCURSO 

 

 Criação líquida de um mínimo de 10 postos de trabalho; 

 

 Apresentar uma despesa elegível total inferior a 15 milhões de euros; 

 

 Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de 30 mil euros; 

 

 Para efeitos de comprovação do estatuto PME, devem ter certificado PME 

emitido pelo IAPMEI; 

 

 De forma a assegurar a capacidade de financiamento do projeto e a 

capitalização da empresa, para além da comprovação do financiamento 

bancário é exigida a comprovação da realização mínima de 25% dos capitais 

próprios do projeto até à data do primeiro pagamento; 

 

 No caso do candidato ser uma Não PME (grande empresa), acrescem ainda os 

seguintes requisitos: 

i. Contribuir de forma relevante para a internacionalização e orientação 

transaccionável da economia portuguesa;  

 

ii.  Apresentar um impacto relevante em termos de criação de emprego 

qualificado;  

 

iii. Apresentar um impacto relevante ao nível do seu efeito de arrastamento sobre 

atividade económica, em particular sobre as PME; 

 

iv. Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e 

inovação para uma especialização inteligente (RIS3);  

 

v. Apresentar um grau de novidade e difusão ao nível mercado nacional ou 

mercado internacional;  

 

vi.      Garantir que da realização do investimento apoiado não resulta uma perda 

substancial de postos de trabalho noutra região da União Europeia;  



 

 

 
 

 

vii. Demonstrar o efeito de incentivo, sendo observadas as seguintes condições em 

particular:  

1. O projeto não pode estar iniciado à data da candidatura;  

2. Demonstrar que o incentivo é determinante para a realização do 

investimento na região, sem o qual o projeto não seria suficientemente 

rentável para o beneficiário, resultando assim no encerramento de um 

estabelecimento existente nessa região ou na sua não realização.  

 

 Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, considerando para o 

efeito como início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de construção relacionados 

com o investimento, quer o primeiro compromisso firme de encomenda de 

equipamentos ou qualquer outro compromisso que torne o investimento irreversível, 

consoante o que acontecer primeiro 

 

O ano de 2016 é utilizado como referência de pré-projeto. 

 

Os beneficiários com projetos apresentados ao presente Aviso de Concurso podem ter 

outros projetos aprovados ainda não concluídos para o mesmo estabelecimento da 

empresa. 

 

LIMITES À ELEGIBILIDADE DE DESPESAS 

 

 Os custos salariais devem respeitar apenas à criação líquida de postos de 

trabalho, com contrato sem termo, no estabelecimento associado ao projeto 

de investimento, suportados durante um período de dois anos, com exceção 

dos custos salariais relativos aos cargos de gerência e sócios da empresa.  

 

 Cada posto de trabalho, criado graças ao investimento inicial, deve ser mantido 

na região em causa por um período de cinco anos, ou de três no caso de PME, a 

contar da data em que tiver sido ocupado pela primeira vez. 

 

 

 Para efeitos do presente aviso, os “Custos salariais”, correspondem ao 

montante total efectivo a pagar pela empresa beneficiária relativamente aos 



 

 

 
 

postos de trabalho em causa, incluindo o salário bruto antes de impostos e as 

contribuições obrigatórias, como despesas com a segurança social, durante o 

período de tempo acima definido.  

 

 A intensidade de auxílio é calculada com base num equivalente-subvenção 

bruto, em relação aos custos salariais elegíveis declarados pelo beneficiário. 

 

TAXAS DE FINANCIAMENTO 

 

 Empresas: taxa base máxima de incentivo de 30%, que pode ser acrescida das 

majorações: 

i. Territorial (10%) 

ii. Sustentabilidade (10%) 

iii. Tipo de Empresa: 

- 10% a médias empresas; 

- 10% a micro e pequenas empresas que desenvolvem projetos com 

despesa elegível igual ou superior a 5 milhões de euros; 

- 20% a micro e pequenas empresas que desenvolvam projetos com 

despesa elegível inferior a 5 milhões de euros. 

 

FORMA E LIMITE DOS APOIOS 

 

 Incentivo reembolsável. 

 Plano de reembolso: 

i. Prazo total de reembolso de 8 anos, com período de carência de 2 anos 

 e período de reembolso de 6 anos; 

 

ii. Para projetos de criação de novos estabelecimentos hoteleiros e 

 conjuntos turísticos: prazo total de reembolso de 10 anos, com período 

 de carência de 3 anos e período de reembolso de 7 anos; 

 

 

iii. Isenção de reembolso de uma parcela do incentivo reembolsável, 

 calculado em função da avaliação dos resultados do projeto. 

 



 

 

 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL  

23 Milhões 

 

PERÍODO DE CANDIDATURA  

02 de Abril de 2018 (19 horas) 


