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Aviso nº 15/SI/2020 - FAQ (atualizado em 08/05/2020)
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_15-SI-2020

Requisitos comuns:
•
•
•
•

Não ser uma empresa em dificuldade a 31 de dezembro de 2019;
Ter início dos trabalhos a partir de 1 de fevereiro (Projetos iniciados antes têm de
demonstrar que o apoio tem efeito de acelerar ou alargar o âmbito do projeto;
Estar em conformidade com as disposições legais, nacionais e europeias, e
regulamentares que lhes forem aplicáveis;
Integrar toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de
candidatura.

I&D Empresas - Aviso nº 15/SI/2020
(https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_15-SI-2020)
Criação ou introdução de melhorias significativas de produtos, processos ou sistemas,
pertinentes no contexto do combate ao COVID-19 Portaria nº 96/2020
(https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908531/details/maximized)

Atividades de investigação e
desenvolvimento associadas ao COVID-19
Atividades de investigação fundamental,
industrial ou desenvolvimento experimental,
associadas ao combate ao COVID-19 e a
medicamentos antivirais relevantes,
incluindo:
investigação de vacinas,
medicamentos e tratamentos,
dispositivos e equipamento médico e
hospitalar,
desinfetantes,
vestuário e equipamento de proteção,
processos e produtos.

Taxas de apoio
Incentivo não reembolsável
100% para investigação fundamental (até
TRL 3)
80% para investigação industrial e
desenvolvimento experimental (TRL 4 e
superiores);
Majorada em 15 p.p., colaboração
transfronteiriça ou financiamento por + que
1 EM

Infraestruturas de Ensaio e Otimização - Aviso nº 15/SI/2020
(https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_15-SI-2020)
Apoio à construção ou a modernização das infraestruturas de ensaio e otimização (upscaling)
necessárias ao desenvolvimento de produtos relevantes para fazer face ao COVID-19 Portaria
nº 96/2020. (https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908531/details/maximized)

Investimentos em construção ou
modernização das infraestruturas de ensaio
e otimização (upscaling) necessárias para
desenvolver, testar e otimizar, até à primeira
utilização industrial, de produtos relevantes
para o COVID-19;
• O projeto de investimento deve
estar concluído no prazo de seis
meses a contar da data de decisão;
• Não são elegíveis projetos que
correspondam à subcontratação de
atividades de investigação em nome
de outras empresas;
• O preço cobrado pelos serviços
prestados pelas infraestruturas de
ensaio e otimização (upscaling) deve
corresponder ao preço de mercado,
devendo estas infraestruturas estar
abertas a vários utilizadores e ser
disponibilizadas de forma
transparente e não discriminatória;

•

Taxas de apoio
75% Incentivo não reembolsável
o

•

Majorada em 15 p.p.,
projeto concluído em 2
meses após decisão

Não cumprimento do prazo de 6
meses reembolso de 25% por cada
mês de atraso
o

Sem juros, prestações anuais
até 5 anos.

Inovação Produtiva - Aviso nº 14/SI/2020
(https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_14-SI-2020)
Investimento para a produção de bens e serviços relevantes para fazer face à COVID-19
Portaria nº 95/2020 (https://dre.pt/web/guest/pesquisa//search/131908530/details/maximized)

Medidas de Flexibilização PT2020 (atualizado em 20/04/2020)
(https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-Flexibilizacao-PT2020.aspx)
Perguntas Frequentes (atualizado em 20/04/2020) ( https://drive.google.com/file/d/1EcqNDpVYVWkLrqjhoqbuLEQ2cb_8lQU/view?usp=sharing)

LINKS E DOCUMENTOS ÚTEIS
- Orientação Técnica n.º 01/2020 (2ª revisão) | Estipula as medidas relativas à situação
epidemiológica pelo novo coronavírus
(http://www.adcoesao.pt/sites/default/files/ot_adc_rede_si_covid_19_rev2_15052020.pdf)
- Despacho n.º 4777/2020, de 21 de abril | Nova Norma de Pagamentos a beneficiários de
Sistemas de Incentivos às Empresas no âmbito do Portugal 2020
(https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/NormaPagamentosPT2020_21042020.aspx)
- Orientação Técnica n.º 01/2020 | Estipula as medidas relativas à situação epidemiológica
pelo novo coronavírus (https://www.compete2020.gov.pt/Orientacoes-Tecnicas/detalhe/OT01-2020)
- Deliberação n.º 8/2020, de 28 de março | Determina Medidas Extraordinárias de Apoio à
Economia e à Manutenção do Emprego no âmbito do Portugal 2020
(https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pd
f)
- Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva ( https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-ESERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Incentivos-Portugal-2020/SIInovacao.aspx)
- Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo
(https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-deIncentivos/Incentivos-Portugal-2020/SI-Empreendedorismo.aspx)

