
 

 

 

 
 

 

CORPORATE FINANCE – APOIOS E INCENTIVOS 
 

PORTUGAL 2020  
 

PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL 

 
 

 SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E EMPREGO 

 
Conceito de Projeto (objetivos e prioridades) 

Apoiar a aquisição de máquinas, equipamentos, serviços tecnológicos/digitais e sistemas de qualidade, sistemas de 

certificação que alterem os processos produtivos das empresas, apoiando-as na transição digital, na transição energética, 

na introdução de processos de produção ambientalmente mais amigáveis e que sejam, simultaneamente, um estímulo à 

produção nacional, de modo a promover melhoria da produtividade das empresas num contexto de novos modelos de 

negócios. As empresas deverão assumir o compromisso de manter os postos de trabalho, não havendo a exigência de 

criação de postos de trabalho. 

 

Tipologia das operações 

São suscetíveis de enquadramento as seguintes operações: 

 Estímulo à produção nacional de base local para a expansão e modernização da produção por parte de micro e 
pequenas empresas. 

 

Beneficiários 

Micro e pequenas empresas que cumpram com os critérios de acesso e de elegibilidade enunciados nos respetivos 
Avisos. 

 

Área Geográfica de aplicação 

Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve 

 

Montantes de Investimento  

Superior a 20 mil euros e inferior a 235 mil euros 

 

 

Período de Candidatura 

 

A verificar nos respetivos Avisos de cada região. 
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Despesas Elegíveis 

 

 Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte; 

 Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento; 

 Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa; 

 Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções; 

 Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial 

de aplicações em regimes de «software as a Service», criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, 

bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca; 

 Material circulante diretamente relacionado com o exercício da atividade, até ao limite máximo elegível de 40 mil 

euros; 

 Estudos, diagnósticos, auditorias, Planos de marketing até ao limite máximo elegível de 5 mil euros; 

 Serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e de certificação, até ao limite máximo e legível de 50 mil 

euros; 

 Obras de remodelação ou adaptação, para instalação de equipamentos produtivos financiados no âmbito deste 

projeto até ao limite de 60% do investimento total elegível apurado, não sendo financiados materiais de construção 

adquiridos autonomamente. 

 

Condições 

 

Incentivo não reembolsável até 60% do investimento elegível. 
 

 Taxa base:  

 40% - Territórios do interior 

 30% - Restantes territórios 
 

 Majoração até um máximo de 20 pontos percentuais (pp), consoante critérios a verificar nos respetivos avisos 
de abertura de candidaturas. 

 

 

Se precisa de apoio na elaboração da sua candidatura contacte-nos: incentivos@moneris.pt 

Na  Moneris prestamos serviços de contabilidade, consultoria e apoio à gestão, a cerca de 4.000 clientes de Norte a Sul do país. Com mais de 20 escritórios em Portugal, integramos igualmente 

uma das maiores redes mundiais de empresas de auditoria, contabilidade e serviços jurídicos – a MSI Global Alliance. Combinamos competências multidisciplinares, com uma oferta de 360º no 

apoio à gestão. Promovemos a excelência da informação financeira e a melhoria dos processos de tomada de decisão, permitindo que os nossos clientes se foquem no seu core business e nas 

atividades críticas ao sucesso do seu negócio. 

portugal    lisboa | porto | faro | aveiro | bragança | leiria | santarém | setúbal| vila real | viseu      

Para informações adicionais, consulte www.moneris.pt 
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