
TIPOLOGIA: 
No âmbito do presente concurso pretende-se fazer 
face ao aumento exponencial da necessidade de 
determinados produtos, necessários ao combate do 
surto pandémico da COVID-19, através da tipologia 
designada por “Inovação Produtiva COVID-19”.

As atividades de inovação aplicadas na tipologia, são 
as seguintes:
 • Inovação de produto (Bens e serviços).
 • Inovação de processo (novos métodos de 
fabrico, organizacionais ou de marketing e expansão 
da capacidade).

DATA LIMITE DAS CANDIDATURAS: 
29 de abril de 2020

ÁREA DE APLICAÇÃO: 
Portugal continental

FORMAS DO INCENTIVO, LIMITES E TAXAS:

• Formas do Incentivo
Os apoios são atribuídos sob a forma de incentivo não 
reembolsável.

• Limites do Apoio
- Despesa Mínima Elegível: 25 mil euros;
- Despesa Máxima Elegível: 4 milhões de euros.

• Taxas de Financiamento
A taxa máxima de incentivo a atribuir é de 80% - esta 
taxa pode ser majorada em 15 % se o projeto for 
concluído no prazo de 2 meses a contar da data de 
decisão.

SISTEMA
DE INCENTIVO
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OBJETIVOS DESPESAS CRITÉRIOS

• Máquinas e equipamentos;

• Hardware;

• Software;

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

• Licenças, «saber-fazer» ou conhecimentos técnicos não 
protegidos por patente;

• Despesas com a intervenção de TOC ou ROC, até ao limite de 
5.000 €;

• Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e 
projetos de arquitetura e de engenharia, associados ao projeto 
de investimento;

• Construção de edifícios, obras de remodelação e outras 
construções.

• 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.

• Suprir as necessidades da 
sociedade atual, 
redirecionando ou 
alavancando a atividade 
das empresas para reforçar 
a sua capacidade produtiva 
existente, em bens e 
serviços relevantes ao 
combate do COVID - 19.
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• Empresas (PME e 
grandes empresas) de 
qualquer natureza e sob 
qualquer forma jurídica;

• Declarar que não se 
trata de uma empresa 
sujeita a uma injunção de 
recuperação;

• Se for PME, ser 
certificado nesse 
estatuto pelo IAPMEI;

• Ter data de início dos 
trabalhos a partir de 1 de 
fevereiro de 2020;

• Ter uma duração 
máxima de execução de 6 
meses.
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