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Facilitar a inovação em colaboração

1. Reforçar transferência do conhecimento para as empresas

2. Aumentar a participação do SCTN e empresas nas redes internacionais de I&I

3. Reforçar o investimento empresarial em I&I

4. Promover um ambiente social favorável ao empreendedorismo tecnológico

QUEM SOMOS



Facilitar a inovação em colaboração

QUEM SOMOS | MISSÃO

UNIVERSIDADE – INDÚSTRIA
COLABORAÇÃO

TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA

Fonte: Adaptado de www.innovationpolicyplatform e avalancheinfographics.com



PRINCIPAIS ATIVIDADES



Na essência da missão da ANI

Abordagem integrada na criação de valor ao ciclo de I&I

PRINCIPAIS ATIVIDADES | PORTFOLIO

incentivos | serviços
financeiros/fiscais – internacionalização – apoio



PRINCIPAIS ATIVIDADES | PORTFOLIO

INTERNACIONALIZAÇÃO E TECH TRANSFER

> Internacionalização da I&I
Participação em programas-redes internacionais

>Transferência de tecnologia
Apoio à inovação e empreendedorismo

H2020
Horizonte 2020



PRINCIPAIS ATIVIDADES | PORTFOLIO

> políticas de inovação
Avaliação do Sistema de I&I 
e apoio coordenação ENEI



Incentivos financeiros e fiscais à I&D

PRINCIPAIS ATIVIDADES | PORTFOLIO

> Sistemas de Incentivos
Promoção integrada do apoio à I&I em colaboração

Incentivos Financeiros Incentivos Fiscais



I - Sistema de 
incentivos às empresas

II - Sistema de apoio à 
modernização e capacitação da 

Administração Pública

III - Sistema de apoio à 
investigação científica e 

tecnológica

IV - Sistema de apoio às ações 
coletivas

Instrumentos 
de 

financiamento

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D



Tipologias de SI Tipologias de Projeto Org. Intermédio

Investigação e 
desenvolvimento 
tecnológico

Projetos I&D empresas ANI / IAPMEI

Projetos demonstradores ANI

Programas mobilizadores ANI

Núcleos de I&D ANI / IAPMEI

Proteção da propriedade intelectual e industrial ANI / IAPMEI

Internacionalização I&D ANI

Vale I&D IAPMEI

Inovação empresarial e 
empreendedorismo

Inovação produtiva Não PME IAPMEI / AICEP

Inovação produtiva PME IAPMEI

Empreendedorismo qualificado e criativo IAPMEI

Vale empreendedorismo IAPMEI

Qualificação e 
internacionalização das 
PME

Internacionalização das PME AICEP

Qualificação das PME IAPMEI / AICEP

Vale internacionalização e inovação IAPMEI / AICEP

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

TIPOLOGIAS DE INVESTIMENTO



Tipologias de Projeto Descrição Modalidades

Projetos I&D 
empresas

Projetos de I&D, compreendendo atividades de investigação industrial e 
desenvolvimento experimental, conducentes à criação ou à introdução de melhorias 
significativas em produtos, processos ou sistemas

Individual e 
Copromoção

Projetos 
demonstradores

Projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto que, partindo 
de atividades de I&D concluídas com sucesso, visam evidenciar as vantagens 
económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas

Individual e 
Copromoção

Programas 
mobilizadores

Projetos dinamizadores de capacidades e competências científicas e tecnológicas, 
com elevado conteúdo tecnológico e de inovação, e com impactes significativos a 
nível multissetorial, regional, de clusters e de outras formas de parceria e 
cooperação, visando uma efetiva transferência do conhecimento e valorização dos 
resultados de I&D junto das empresas

Copromoção

Núcleos de I&D Projetos visando a criação ou reforço de competências e capacidades internas das 
empresas em I&D

Individual e 
Copromoção

Proteção da 
propriedade 
intelectual e 
industrial

Projetos que, na sequência de projetos de I&D apoiados, visem promover o registo de 
patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, pelas vias nacional, 
europeia e internacional

Individual e 
Copromoção

Internacionalização 
I&D

Projetos de suporte à internacionalização da I&D empresarial, por via do apoio à 
preparação e submissão de candidaturas a programas internacionais de I&I e a 
dinamização da participação de empresas em redes internacionais de I&I

Individual e 
Copromoção

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D

TIPOLOGIAS DE PROJETOS



Inserir‐se nos domínios prioritários da estratégia de I&I para especialização 
inteligente

Apresentar uma caracterização técnica e um orçamento, detalhados e 
fundamentados 

Identificar e justificar as incertezas de natureza técnica e científica que 
sustentam o I&D do projeto 

Incorporar desenvolvimentos técnicos ou tecnológicos significativos ou, no
caso de projetos demonstradores, ter caráter inovador alicerçado em
atividades de I&D concluídas com sucesso

Envolver RH qualificados cujos curricula garantem a sua adequada execução

…os projetos I&D empresas, mobilizadores  e demonstradores, devem ainda: 

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE



Relevância do 
projeto

Identifica e justifica as 
incertezas de natureza 

técnica e científica

Atuação consistente e 
coerente para resolver os 
problemas e limitações 

apresentados

Incorpora 
desenvolvimentos 

técnicos ou tecnológicos 
significativos

Atividades de 
investigação industrial e 

desenvolvimento 
experimental

Criação ou melhoria 
significativa de produtos, 

processos ou sistemas

Integradas na estratégica 
de I&I da(s) empresa(s)

Com foco na valorização 
dos resultados

Consórcios 
completos

Contributos relevantes de 
todos os consorciados

Cobrem todas as fases 
críticas da cadeia de 
valor dos produtos ou 

processos

Envolvem empresas / 
entidades não 

empresariais do sistema 
de I&I

Caráter inovador do projeto

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D

Características dos projetos I&D empresas em 
COPROMOÇÃO



Atividades de I&D 
concluídas com 

sucesso

Tecnologias avançadas 
ou linhas-piloto

Incerteza tecnológica na 
utilização comercial

Atividades de 
aplicação real no 
setor utilizador

Perante um público 
especializado: empresas 

ou outros potenciais 
interessados

Demonstrar a utilização 
ou aplicação do produto, 
processo ou sistema em 

situação real

Evidenciar as vantagens 
económicas e técnicas

Se em copromoção

Contributos relevantes 
de todos os consorciados

Cobrem todas as fases 
críticas da cadeia de 
valor dos produtos ou 

processos

Envolvem empresas / 
Entidades não 

empresariais do sistema 
de I&I

Potencial da valorização económica da tecnologia

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

Características dos projetos DEMONSTRADORES



INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

Relevância do projeto (1)

Multiplicidade de interesses 
e diversidade de 
competências

Elevado conteúdo 
tecnológico e de inovação

Efetiva transferência do 
conhecimento e valorização 

dos resultados

Relevância do projeto (2)

Desagregados em 
unidades parciais 

estruturadas visando a 
criação de novos 

produtos/processos

Assegurando coerência 
intrínseca e 

complementaridade de 
objetivos e resultados

Impactos significativos

Multissetorial e/ou 
regional, em clusters ou 

noutras formas de 
parceria e cooperação

Acesso a patamares mais 
elevados de 

competitividade

Dinamizador de 
capacidades e 

competências científicas 
e tecnológicas

Características dos projetos MOBILIZADORES



INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

Núcleo de I&D 
Individual

Promovido por PME

Competências internas de I&D 
e de gestão de inovação

Exclusivamente dedicado às  
atividades de I&D

Sustentado num plano de 
atividades de I&D integrado 
na estratégia de I&I da(s) 

empresa(s)

Núcleo de I&D
Copromoção

Liderado por PME em 
parceria estratégica com 
entidades do sistema de 

I&I

Constituição e 
dinamização de estruturas 
I&D de forma colaborativa

Identificação de desafios e  
definição de projetos

Partilha de infraestruturas 
e de recursos humanos 

qualificados

Planos de atividades
partilhados

Características dos NÚCLEOS DE I&D



INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

No caso de empresa

Complemento de projetos 
de I&D financiados no 

âmbito do Portugal 2020 
ou do QREN

Formas e vias de 
proteção

Patentes, modelos de 
utilidade, desenhos ou 

modelos

Nacional, europeia ou
internacional

Despesas elegíveis

Custos com a obtenção 
e validação do pedido

Acesso a patamares 
mais elevados de 
competitividade

Proteção da propriedade intelectual SI I&DT e 
SAICT



INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

Participação em 
programas 

internacionais de I&I

Preparação e submissão de 
candidaturas a programas 
de I&I financiados pela UE

Participação em projetos de 
I&D industrial à escala 

europeia

Relevância e condições  
da participação

Reforço das ligações 
internacionais entre 

empresas e institutos de 
I&D

Caso exista histórico de 
participação ... efeito de 

adicionalidade

Apresentar um plano de 
participação 

Demonstrar a pertinência 
e razoabilidade do plano 

de participação nos 
programas de I&I

Despesas elegíveis

Serviços de consultoria 
com a preparação da 

proposta de candidatura

Viagens e estadas ao 
estrangeiro

Recursos Humanos

SAICT

Internacionalização I&D, SI I&DT e SAICT



Beneficiários:

• Legalmente constituídos 
• Situação tributária e contributiva regularizada
• Possuírem, ou assegurar, os meios humanos, técnicos, físicos e financeiros 

necessários ao projeto 
• Nos projetos em copromoção, envolver pelo menos uma empresa que venha 

a integrar os resultados do projeto na sua atividade económica e ou 
estrutura produtiva

• Situação regularizada em matéria de reposições nos FEEI 
• Situação económico-financeira equilibrada ou demonstrarem ter 

capacidade de financiamento da operação 
- AF≥15% PME e AF≥20% Não PME 
- Exceção em projetos de elevada intensidade tecnológica (RH das 

empresas ≥ VII com carga horária superior a 50% e componente II > 60% desp. 
elegíveis.)
• Não terem apresentado a mesma candidatura, estando a decorrer o 

processo de decisão ou em que esta tenha sido favorável 
• Declararem não possuir salários em atraso 

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D |

Principais Critérios de Elegibilidade



Projetos:

• Ter data de candidatura anterior ao início dos trabalhos (despesas 
posteriores à data de candidatura, exceto adiantamentos para sinalização 
até 50% e estudos de viabilidade < 1 ano)

• Estar inserido nos domínios prioritários da estratégia de I&I para uma 
especialização inteligente

• Apresentar uma caracterização técnica e um orçamento suficientemente 
detalhados e fundamentados 

• Iniciar execução do investimento no prazo de 6 meses após a comunicação 
da decisão 

• Ser sustentado por uma análise estratégica 

• Demonstrar sustentabilidade económico-financeira incluindo fontes de 
financiamento

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D |

Principais Critérios de Elegibilidade



Projetos I&D empresas e demonstradores:

• Identificar e justificar as incertezas de natureza técnica e científica que 
sustentam o I&D do projeto

• Incorporar desenvolvimentos técnicos ou tecnológicos significativos ou, no 
caso de projetos demonstradores, ter caráter inovador alicerçado em 
atividades de I&D concluídas com sucesso

• Envolver RH qualificados cujos currículos garantam a sua adequada 
execução

• Duração máxima de:
• 36 meses no I&D copromoção
• 18 meses no I&D demonstradores (Co-promoção e Individual)

• Consórcio Completo

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D |

Principais Critérios de Elegibilidade



Consórcio completo:

Incluir a participação de entidades empresariais nas fases críticas da cadeia de 
valor dos produtos ou processos alvo do projeto e constituem condição necessária 
à valorização eficaz dos respetivos resultados.

A composição do consórcio deve garantir: 

• a presença do tomador da tecnologia, ou seja, aquele que a vai colocar no 
mercado. 

• a capacidade de I&D necessária aos desenvolvimentos técnico-científicos 
preconizado

• Preferencialmente, e se aplicável, o consórcio deve incluir um end-user da 
tecnologia. 

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D |

Principais Critérios de Elegibilidade



Despesas elegíveis  I&D 
empresas Mobiliz. Demo Núcleos

Despesas com pessoal técnico (incluindo bolseiros)  X X X X (Coprom)

Aquisição ou licenciamento de patentes  X X X

Matérias‐primas, materiais consumíveis e componentes  X X X

Serviços a terceiros de assistência técnica, científica e consultoria  X X X X

Instrumentos e equip. científico/técnico e software  X X X X

Despesas com divulgação de resultados  X X X

Viagens e estadas no estrangeiro  X X X

Implementação e certificação do sistema IDI NP 4457:2007 X X X X

Despesas com a intervenção de auditor técnico‐científico X X X X

Contribuições em espécie, em condições a definir X X X X

Contratação até 3 quadros nível de qualificação >= VI, 24 meses X

Formação de RH  X

Adaptação de edifícios e instalações  X X

Transporte, seguros, montagens/desmontagens  X

Despesas de aplicação no setor utilizador, até 15% das DE X

TOC e ROC para validação de despesas do projeto até €5.000 X X X X

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | DESPESAS ELEGÍVEIS



• Taxa base: 25%

• Não Reembolsável até 1M€ por 
empresa

• Reembolsável a partir de 1M€: 
75% não reembolsável e 25% 
reembolsável se > 50m€

• Limites: 80% para Inv. Industrial; 
60% para Des. Experimental

Incentivo para 
empresas

• 25 pp para atividades de 
Investigação industrial

• 10 pp médias ou 20 pp pequenas 
empresas

• 15 pp quando:
•Cooperação entre empresas ou
•Cooperação com entidades não 

empresariais do sistema de I&I ou
•Divulgação ampla dos resultados 

(para atividades II e DE)

Majorações

Incentivo para Entidades
Não Reembolsável 

taxa média das empresas ou 75% (quando cooperação não implique 
auxílios de Estado indireto às empresas)

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D |

Incentivo I&D empresas, mobilizadores e 
demonstradores



Empresas ENE SI&I 

Núcleos de I&D 

In
ce
nt
iv
o 
N
ão

 R
ee

m
bo

ls
áv
el
 

50% para PME 
15% para Não PME (apenas co‐promoção)

Formação Profissional: 
Taxa base de 50% 
+ 10 pp trabalhadores c/ 
deficiência/desfavorecidos 
+ 10 pp médias ou + 20 pp micro e 
pequenas 

(copromoção
)

média 
ponderada
das taxas das 
empresas

ou 
75% 

quando não 
implique auxílios 

de Estado 

Proteção da PI  50%  Minimis Não PME  85% 

Internacionalizaçã
o I&D  50%  Minimis Não PME  85% 

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D

Incentivo Núcleos de I&D, Proteção PI e Internacionalização I&D 
(SI I&DT e SAICT) 



1 Definição do projeto de investimento
Objetivos claros e mensuráveis e investimento

Consultar as tipologias, principais objetivos e prioridades de cada PO – existe a
possibilidade de candidatura, em simultâneo, a vários programas operacionais temáticos
Consultar os avisos das candidaturas abertas

O Balcão 2020 é  a porta de entrada para os fundos do Portugal 2020

Validação de toda a documentação e informação (documentos listados no formulário de 
inscrição) – recolha atempada de alguma documentação

Verificação do cumprimento das condições de candidatura

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D

10 passos para candidatura ao PT 2020

2

3

4

5



6 Elaboração do planeamento do projeto ‐ Justificação de cada uma das fases, a sua 
importância e os investimentos inerentes

Aguardar pela decisão

Decisão
Acompanhamento no Balcão 2020 em “conta‐corrente” o estado da candidatura e os 
modelos de decisão

Formalização da concessão de incentivo
Assinatura do Termo de Aceitação e submissão eletrónica

INCENTIVOS FINANCEIROS DE APOIO À I&D | 

10 passos para candidatura ao PT 2020

7

8

9

10

Preenchimento do formulário eletrónico e “upload” dos documentos



OPORTUNIDADES IDI: HORIZONTE 2020

TIPO DE AÇÃO FINANCIAMENTO OBJETIVO

Pr
oj
et
os
 e
m
 C
ol
ab

or
aç
ão

Ações de Investigação & 
Inovação
(RIA, Research & Innovation
Actions)

100%

Para estabelecer novos conhecimentos ou 
para explorar a viabilidade de uma nova 
tecnologia, produto, processo, serviço ou 
solução

Ações de Inovação
(IA, Innovation Actions)

70% (exceto Inst. Públicas e 
IPSFL=100%)

Para elaboração de planos e dispositivos ou a 
conceção de produtos, processos ou serviços 
novos, alterados ou melhorados

Ações de Coordenação e Apoio
(CSA, Coordination and Support
Actions)

100%

Para atividades de normalização, de 
disseminação, serviços de 
coordenação/apoio, diálogos políticos

Instrumento para as PME
(SME instrument)

70% (apenas PME) Para apoiar PME inovadoras

Acções Marie Skłodowska‐Curie 100%
Montante Fixo (definido no 
WP)

Para networking, mobilidade e atividades de 
formação



RelatóriosGestão do 
projeto

Procedimentos
administrativos

AvaliaçãoPreparação da 
proposta

Verificação
da ideia

Apresentação 
do H2020

OPORTUNIDADES IDI: HORIZONTE 2020

A ANI/GPPQ oferece apoio em todo o 
ciclo de vida das propostas e projectos

excepto na avaliação



SIFIDE

Dedução ao montante 
da coleta do IRC

À Taxa de 32,5% do valor 
correspondente ao 
investimentos com 
investigação e 

desenvolvimento (do ano)
+ taxa  incremental dos 

anos anteriores
Até ao oitavo 

exercício imediato 
por insuficiência de 

coleta

Na parte que não tenha sido objeto 
de comparticipação financeira do 
Estado a fundo perdido

Formulário candidatura exercício fiscal 2016 já disponível em 
http://sifide.ani.pt/

Prazo: 31 de julho



Obrigada!
Rosalina Soares
Sistemas de Incentivos Financeiros
Agência Nacional de Inovação

Rosalina.soares@ani.pt


