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Quem somos

Inovação e empreendedorismo fazem parte do nosso DNA!

Somos advogados e temos muito orgulho disso, contudo, não nos limitamos a isso em nossa atuação.

Preferimos ir além e nos apresentarmos como profissionais aptos a viabilizar sonhos e contribuir para
que a inovação e o direito caminhem em conjunto e estejam aliados na salutar mudança do mundo.

Entendemos que toda empresa é oriunda do sonho de alguém e contribui social e economicamente para
o fortalecimento de uma região, estado, país, continente e até mesmo do mundo.

Nosso papel não é “defender” as empresas e sim ajudá-las a desenvolver suas atividades com a maior
segurança e efetividade possível.
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O que são os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

Tratam-se de cinco fundos geridos em conjunto pela Comissão Europeia e pelos estados-membros da União
Europeia (“UE”), que visam promover o investimento para a criação de empregos e para incentivar a
economia saudável e sustentável dos países da EU. Os mencionados Fundos Estruturais e de Investimento
pautam-se em cinco pilares, sendo eles:

• investigação e inovação;
• tecnologias digitais;
• apoio à economia hipocarbónica;
• gestão sustentável dos recursos naturais;
• PME

Atualmente existem cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, quais sejam:

Fundo	Europeu	de	Desenvolvimento	Regional	(FEDER) – promove	um	desenvolvimento	equilibrado	
entre	as	diferentes	regiões	da	UE.

Fundo	Social	Europeu	(FSE) – apoia	projetos	relacionados	com	o	emprego	em	toda	a	Europa	e	investe	no	
capital	humano	europeu	(trabalhadores,	jovens	e	pessoas	à	procura	de	emprego).
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O que são os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

Fundo	de	Coesão	(FC) – financia	projetos	no	setor	dos	transportes	e	do	ambiente	nos	países	em	que	o	
rendimento	nacional	bruto	(RNB)	por	habitante	é	inferior	a	90 %	da	média	da	UE.	

Fundo	Europeu	Agrícola	de	Desenvolvimento	Rural	(FEADER) – centra-se	na	resolução	de	problemas	
específicos	com	que	se	deparam	as	zonas	rurais	da	UE.

Fundo	Europeu	dos	Assuntos	Marítimos	e	das	Pescas	(FEAMP) – ajuda	os	pescadores	a	adotar	práticas	
de	pesca	sustentável	e	as	comunidades	costeiras	a	diversificar	as	suas	economias,	melhorando	a	qualidade	
de	vida	das	populações	costeiras.
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Estratégia Portugal 2030.

Aprovada pelo Conselho de Ministros aos 29 de outubro de 2020, a “Estratégia Portugal 2030”
consubstancia-se no plano do governo de Portugal para a década, servindo como base para vários
instrumentos de desenvolvimento, como o Plano de Recuperação e Resiliência e o quadro comunitário de
apoio 2021/2027, também denominado Portugal 2030.

A Estratégia Portugal 2030 tem por objetivo a recuperação da economia e a proteção do emprego,
tornando a década um período de recuperação e convergência de Portugal com a União Europeia,
garantindo mais resiliência e coesão, social e territorial, gerando o desenvolvimento da economia, da
sociedade e do território de Portugal, por meio de quatro agendas, sendo elas:
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Agenda	1

As	pessoas	no	centro	das	preocupações.

A agenda 1 visa a promoção da igualdade e da inclusão da sociedade, bem como, a sustentabilidade
demográfica e a resistência do sistema de saúde, buscando responder aos desafios da transição
demográfica e do envelhecimento

Nesse sentido, elenca-se nessa agenda dois eixos de atuação, sendo eles: (i) o setor da saúde e o futuro; e,
(ii) o estado social.

Objetivos	para	2030

(i) mitigar a perda populacional atualmente projetada para 2030, prosseguindo a recuperação dos
indicadores de natalidade e reforçando os saldos migratórios; e,

(ii) reduzir a incidência de fenômenos de exclusão, incluindo do desemprego de longa duração, e
pobreza e os indicadores de desigualdade e de precariedade laboral nos adultos, e especialmente nos
jovens, convergindo para os níveis médios da União Europeia.
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Agenda	2

Digitalização,	Inovação	e	Qualificações	como	motores	do	desenvolvimento.

A agenda 2 busca incentivar a qualificação e a competitividade, por meio da transformação estrutural do
tecido produtivo, respondendo: (i) aos novos desafios tecnológicos e sociais associados à transição
digital e à indústria 4.0; (ii) às novas dinâmicas de crescimento setorial pós-COVID; (iii) à necessidade de
contribuir para a autonomização e resiliência geoestratégica da UE; e, (iv) aos desafios visando garantir a
capacitação e modernização do Estado para promover a resposta a estes desafios.

• aumento da despesa total em investigação e
desenvolvimento (I&D) para 3% do PIB em
2030;

• reduzir a percentagem de adultos, incluindo
jovens, em idade ativa sem o nível de ensino
secundário;

• aumentar a resiliência financeira e a
digitalização das pequenas e médias empresas
(PME);

• reforçar a autonomia e soberania produtiva da
UE; aumentar as exportações de bens e
serviços, ambicionando-se atingir um volume
de exportações equivalente a 50 % do PIB na
primeira metade desta década, com enfoque
na performance da balança tecnológica;

• alcançar um nível de 60 % dos jovens com 20
anos que frequentem o ensino superior, com
50 % dos graduados de educação terciária na
faixa etária dos 30 -34 anos até 2030;

Objetivos	para	2030

Sumário - Estratégia	Portugal	2030		



• alcançar um nível de liderança europeia de
competências digitais até 2030;

• aproximar os níveis de investimento em capital
de risco à média da Europa e reforçar a atração
de investimento direto estrangeiro (IDE).

• reforçar a participação de adultos em formação
ao longo da vida;
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Agenda	3

Transição	climática	e	sustentabilidade	dos	recursos.

A agenda 3 é focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de recursos, promovendo
a economia circular e respondendo ao desafio da transição energética e à resiliência do território,
possuindo os seguintes eixos: (i) a transição energética e a eletrificação da economia; e, (ii) a coesão do
território , agricultura e floresta.

• reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor
dos transportes face a 2005;

• aumentar para 47% do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia; reduzir em
35% o consumo de energia primária; e,

• reduzir para metade a área ardida, de modo a aumentar a capacidade de sequestro do carbono.

Objetivos	para	2030
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Agenda	4

Um	país	competitivo	externamente	e	coeso	internamente.

A agenda 4 está focada na coesão territorial, visando promover um desenvolvimento harmonioso do
conjunto do território nacional e, em especial, contribuir para reduzir a disparidade entre os níveis de
desenvolvimento das diversas regiões, em particular das regiões menos favorecidas, num contexto de
promoção de transições ecológicas e digitais com forte incidência territorial e de superação dos impactos
da pandemia e da crise econômica nos territórios mais afetados.

Para tanto, especificam-se os seguintes eixos de atuação: (i) rede de infraestruturas; (ii) coesão do
território, agricultura e floresta; (iii) um novo paradigma para as cidades e a mobilidade; (iv) cultura,
serviços, comércio e turismo.

• promover o desenvolvimento harmonioso do território nacional, assegurando que todas as regiões
assemelhem-se em PIB per capita com a média europeia.

Objetivos	para	2030
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Portugal	2030

Como continuação do bem sucedido Portugal 2020, o Portugal 2030 é o programa futuro, destinado a
operacionalizar os apoios da União Europeia, no total aproximado de 29,8 mil milhões de euros, relativos
ao próximo Quadro Financeiro Plurianual, que vigorará de 2021 a 2027.

O programa está aguardando a celebração de Acordo de Parceria entre Portugal e a Comissão Europeia,
que deve ocorrer no primeiro semestre de 2021, sabendo-se, contudo, que terá como referencial a
Estratégia Portugal 2030, com os seguintes objetivos pontuados na próxima página.
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As prioridades do Programa Portugal 2030 subdividem-se em 8 eixos, sendo eles:

Inovação e Conhecimento - Assegurar as condições
de competitividade empresarial e o desenvolvimento
da base científica e tecnológica nacional para uma
estratégia sustentada na inovação;

Qualificação, Formação e Emprego - Assegurar a
disponibilidade de recursos humanos com as
qualificações necessárias ao processo de
desenvolvimento e transformação económica e social
nacional, assegurando a sustentabilidade do emprego;

Sustentabilidade demográfica - Travar o
envelhecimento populacional e assegurar a
sustentabilidade demográfica, assegurando
simultaneamente a provisão e bens e serviços
adequados a uma população envelhecida;

Energia e alterações climáticas - Assegurar as
condições para a diminuição da dependência
energética e de adaptação dos territórios às alterações
climáticas, nomeadamente garantindo a gestão dos
riscos associados;

Economia do Mar - Reforçar o potencial económico
estratégico da Economia do Mar, assegurando a
sustentabilidade ambiental e dos recursos marinhos

Competitividade e coesão dos territórios do
litoral - Assegurar a dinâmica económica e a coesão
social e territorial dos sistemas urbanos atlânticos

Competitividade e coesão dos territórios do
interior - Reforçar a competitividade dos
territórios da baixa densidade em torno de cidades
médias, potenciando a exploração sustentável dos
recursos endógenos e o desenvolvimento rural,
diversificando a base económica para promover a
sua convergência e garantindo a prestação de
serviços públicos

Agricultura/florestas - Promover um
desenvolvimento agrícola competitivo com a
valorização do regadio, a par de uma aposta
estratégica reforçada na reforma florestal
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O Programa 2030 deve seguir a sistemática já adotada pelo Portugal 2020, consistente no lançamento de
programas operacionais, voltados para cada eixo, possibilitando aos interessados a candidatura,
mediante a apresentação de projetos.

Nos mencionados programas operacionais, constam expressos nos avisos todos os requisitos e
benefícios constantes no programa, de acordo com a região e o eixo aplicado. Para melhor visualização,
utilizaremos como exemplo o “Concurso para a Apresentação de Candidaturas – Aviso nº 19/SI/2020”
cujo eixo é a Inovação Produtiva.

Mencionado programa visa apoiar a atração de novos investimentos empresariais e consequentemente
novos empregos no concelho de Castelo de Paiva, na região Norte. Nesse sentido, o programa está
concedendo apoios financeiros a projetos, a serem desenvolvidos na região e que contribuam para o:

• Aumento do investimento empresarial em atividades inovadoras (produto ou processo), reforçando o
investimento empresarial em atividades inovadoras, promovendo o aumento da produção
transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido económico, através do
desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D (investigação e
desenvolvimento tecnológico) e na integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos e
ainda para a criação de emprego qualificado (Prioridade de Investimento (PI) 1.2 mencionada na
alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º do RECI).

• Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, através do
investimento empresarial em atividades inovadoras e qualificadas que contribuam para sua
progressão na cadeia de valor (Prioridade de Investimento (PI) 3.3 mencionada na alínea c) do n.º 1
do artigo 19.º do RECI).
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Podem se candidatar ao programa quaisquer empresas que se proponham a desenvolver um projeto
individual de atividades inovadoras, relativo a todas as atividades econômicas, que preencha um dos
seguintes requisitos: (i) criação de um novo estabelecimento; (ii) aumentos da capacidade de um
estabelecimento já existente; e, (iii) diversificação da produção de um estabelecimento para produtos
não produzidos anteriormente no estabelecimento.

A candidatura se faz mediante a apresentação de um formulário contendo todos os dados do projeto,
descrevendo todas as atividades de inovação aplicadas, entre as seguintes: (i) Inovação de Produto; (ii)
Inovação de Processo; (iii) Inovação de Marketing (apenas para PME); e, (iv) Inovação Organizacional
(apenas para PME).

Os projetos de apoio devem ter despesas elegíveis de, ao menos, 75 mil euros e não superior a 3 milhões
de euros. Os projetos dos setores do turismo e da indústria podem incluir como despesas elegíveis, a
construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, em casos devidamente justificados
no âmbito da atividade inovadora incorporada no projeto, desde que adquiridos a terceiros não
relacionados com o adquirente.

O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento sobre as despesas elegíveis será distribuído
em duas componentes autónomas, sendo elas: (i) 50% do valor total através de incentivo não
reembolsável; e, (ii) 50% do valor total através de incentivo reembolsável sem juros, pelo prazo de 8
anos, com dois anos de carência, com exceção de projetos na área de turismo cujo prazo poderá chegar a
10 anos.

A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrônico no Balcão 2020
(www.balcão.portugal2020.pt). O prazo de candidatura para este aviso se encerra em 26/02/2021.

Sumário - Portugal	2030
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Diagrama	sobre	os	procedimentos	de	análise	e	decisão	das	candidaturas
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Esse foi apenas um exemplo das muitas candidaturas ainda vigentes no âmbito do Portugal 2020, que
devem ser multiplicadas quando do início da operacionalização do Portugal 2030, devendo os
interessados estarem preparados para as candidaturas.

Lembramos que as despesas elegíveis e os percentuais de financiamento não reembolsável variam de
acordo com a região e o programa apresentado. São exemplos de despesas elegíveis, dentre outras:

• 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 eletrônicas,
subscrição inicial de aplicações em regimes de «software as a Service», criação e publicação
inicial de novos conteúdos eletrônicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou
motores de busca;
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• Material circulante diretamente relacionado com o exercício da atividade;

• Estudos, diagnósticos, auditorias, Planos de marketing;

• Serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e de certificação, até ao limite máximo
elegível de 50 mil euros;

• Obras de construção, remodelação ou adaptação, para instalação de equipamentos produtivos.
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Sistemas	de	Incentivos	à	economia	digital

Ainda no âmbito dos incentivos empresariais decorrentes do Portugal 2020 e que certamente migrarão
para o Portugal 2030, cumpre destacarmos os incentivos às empresas, em especial às PMEs, visando a
transição para a indústria 4.0, denominados “Sistemas de Incentivos Economia Digital”.

Trata-se, em suma, de uma iniciativa do Ministério da Economia denominada Portugal 4.0, que identifica
as necessidades do tecido industrial português e orienta medidas para atingir três objetivos, sendo eles:

• Acelerar a adoção das tecnologias e conceitos da Indústria 4.0 no tecido empresarial português;

• Promover empresas tecnológicas portuguesas a nível internacional;

• Tornar Portugal um polo atrativo para o investimento no contexto Indústria 4.0.

O programa é apoiado pelo IAPMEI (Agência para o Desenvolvimento e Inovação), em especial no que
tange às PMEs, sendo que os sistemas de incentivos subdividem-se em três tipologias, sendo elas: 1)
Economia Digital; 2) Inovação produtiva; e, 3) I&D – Investigação & Desenvolvimento. Adiante,
descreveremos as características de cada sistema de incentivo.

Sumário



Sistemas	de	Incentivos	à	economia	digital

1) Economia Digital

Destinado para projetos de Infraestrutura digital, cloud computing e cyber security; Advanced analytics e
AI; User-Centered Design; WCM e CRM - Web Content & Customer Relationship Management; E-
Commerce e E-Marketplaces; SEO e SEA - Search Engine Optimization/Advertising Social media, content
& mobile Marketing; Web Analytics, o sistema de incentivo à Economia Digital subdivide-se em duas
variantes, sendo elas: 1.1. SI Qualificação Individual; e, 1.2. Vale Indústria 4.0.

1.1. SI Qualificação Individual

O SI Qualificação Projeto Individual visa reforçar a capacitação empresarial das PMEs por meio da
inovação organizacional, aplicando novos métodos e processos organizacionais e incrementando a
flexibilidade e a capacidade de resposta no mercado global, com recurso a investimentos imateriais na
área da competitividade (inovação organizacional e gestão, economia digital, criação de marcas e design,
desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos, proteção da propriedade industrial,
qualidade, transferência de conhecimento, distribuição e logística, eco-inovação), não englobando-se
investimentos de natureza produtiva.
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Despesas	elegíveis

Equipamentos na medida em que forem
utilizados no projeto;

Software relacionado com o desenvolvimento
do projeto;

Custo com a contratação de um máximo de
dois novos quadros técnicos por projeto com
nível de qualificação igual ou superior a 6, na
medida em que forem utilizados no projeto e
durante a execução do mesmo;

Serviços de consultoria especializados,
prestados por consultores externos,
relacionados com:

Custos com a intervenção de TOC/ROC (limite
de €5.000/projeto);

Assistência técnica, estudos, diagnósticos e
auditorias;

Custos com a entidade certificadora e com a
realização de testes e ensaios em laboratórios
acreditados;

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

Custos iniciais associados à domiciliação de
aplicações, adesão inicial a plataformas
eletrônicas, subscrição inicial de aplicações em
regimes de 'software as a service', criação e
publicação inicial de novos conteúdos
eletrônicos, bem como a inclusão ou
catalogação em diretórios ou motores de busca;

Obtenção, validação e defesa de patentes e
outros custos de registo de propriedade
industrial;

Formação de recursos humanos
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Taxas e beneficiários

Incentivo
Não Reembolsável (INR) 45%.
Despesas com Formação entre 50 e 70%.
Limite de Incentivo 500 mil €.

Beneficiários
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

Limites:
PO Regional de Lisboa
Aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa máxima de 40%
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1.2. Vale Indústria 4.0

O Vale Indústria 4.0 visa promover a definição de uma estratégia tecnológica própria, com vista à
melhoria da competitividade da empresa, alinhada com os princípios da designada Indústria 4.0.

Objetiva-se a introdução nas PMEs de um conjunto de tecnologias digitais nos processos de produção,
que permita acompanhar, em tempo real, tudo o que se está a passar nas linhas de produção ou ainda
eliminar substancialmente o desperdício, alteração na relação entre os vários intervenientes na cadeia de
valor, com o cliente, com os trabalhadores ou mesmo no modelo de negócio, elaborando-se um
diagnóstico que produza um conjunto de recomendações que permitam às empresas a definição de um
plano de ação conducente à digitalização dos processos, da interconectividade dos produtos e do
ajustamento do modelo organizacional, de forma a anularem a barreira geográfica, utilizando as novas
tecnologias.
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Despesas	Elegíveis
Serviços	de	consultoria	em:

Display Advertising: colocação de anúncios à
oferta da empresa em sítios de terceiros, incluindo
páginas de resultados de motor de busca;

Mobile Marketing: tradução das estratégias
inscritas nos pontos anteriores para visualização e
interação de clientes em dispositivos móveis,
nomeadamente smartphones e tablets;

Web Analytics: recolha, tratamento, análise e
visualização de grandes volumes de dados gerados
a partir da navegação e interação de clientes em
ambiente digital, por forma a identificar padrões,
correlações e conhecimento relevante que
robusteçam os processos de gestão e tomada de
decisão;

Serviços de terceiros, incluindo assistência técnica,
científica e consultoria em áreas de conhecimento
relacionadas e que ultrapassem a competência dos
beneficiários.
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Implementação de outros processos associados à
Indústria 4.0, tais como: sistemas de interconexão;
sensores (Smart sensors e sensing entreprise);
comércio eletrónico; big data; realidade aumentada;
fabricação aditiva (additive manufacturing /
Impressão 3D), cloud (informação na nuvem),
inteligência artificial, sistemas ciber-físicos
(tecnologias de informação e comunicação,
sensorização e sistemas mecatrónicos para
monitorizar e controlar processos e toda a cadeia de
valor, mecatrónica; robótica; cibersegurança;
Machine-to-Machine (M2M) e Human-to-Machine
interfaces; ferramentas para Manufacturing as a
Service (MaaS) e Apps for manufacturing; Sistemas
para Produção Inteligente e Flexível.

Implementação de processos associados ao
comércio eletrônico, nomeadamente:



Desenho e implementação de estratégias
aplicadas a canais digitais para gestão de
mercados, canais, produtos ou segmentos de
cliente;

User-Centered Design (UX): desenho,
implementação e otimização de estratégias
digitais centradas na experiência do cliente que
maximizem a respetiva atração, interação e
conversão;

Desenho, implementação, otimização de
plataformas de Web Content Management
(WCM), Campaign Management, Customer
Relationship Management e E-Commerce;

Content Marketing: criação e distribuição de
conteúdos digitais (texto curto, texto longo,
imagens, animações ou vídeos) dirigidos a captar
a atenção e atrair os clientes-alvo para as ofertas
comercializadas pela empresa;
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Inscrição e otimização da presença em
marketplaces eletrônicos;

Search Engine Optimization (SEO) e Search
Engine Advertising (SEA): melhoria da presença
e ranking dos sítios de comércio eletrónico nos
resultados da pesquisa em motores de busca
por palavras-chave relevantes para a
notoriedade e tráfego de cada sítio;

Social Media Marketing: desenho,
implementação e otimização da presença e
interação com clientes via redes sociais;



Taxas e beneficiários

Incentivo
Incentivo Não Reembolsável 75% com limite de €7.500

Beneficiários
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

2) Inovação Produtiva

Destinado a projetos de Inovação Produtiva em Conectividade; Processos produtivos inteligentes;
Produção aditiva; Máquinas inteligentes; Materiais avançados; Operações modulares; Impressão 3D;
Robôs autônomos.

Sumário - Sistemas	de	Incentivos	à	economia	digital - 1)	Economia	Digital - 1.2.	Vale	Indústria	4.0



Projetos suscetíveis de apoio

• Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual através da
transferência e aplicação de conhecimento;

• Adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico, e no caso de
PME também de logística e distribuição, bem como métodos organizacionais.

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

São enquadráveis os investimentos de natureza inovadora que se traduzam na produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado nível de incorporação nacional,
relacionados com: (i) a criação de um novo estabelecimento; (ii) o aumento da capacidade de um
estabelecimento já existente; (iii) a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos
não produzidos anteriormente no estabelecimento; (iv) a alteração fundamental do processo global de
produção de um estabelecimento existente. Não são apoiados projetos de investimento de mera
expansão ou de modernização.
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Despesas	Elegíveis

Taxas		e	beneficiários

Incentivo	
Incentivo	Reembolsável:	35	a	75%
Reembolso	em	Prestações	semestrais,	8	anos	com	2	de	carência	(sem	juros).
Isenção	de	reembolso	até	50%	do	incentivo.

Beneficiários
Empresas	de	qualquer	natureza	e	sob	qualquer			forma	jurídica

Limites
Limites	específicos	definidos	na	regulamentação	e	nos	avisos	de	concurso.
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Despesas	Elegíveis

Custos de aquisição de máquinas e
equipamentos, custos diretamente atribuíveis
para os colocar na localização e condições
necessárias para os mesmos serem capazes de
funcionar;

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

Licenças, 'saber-fazer' ou conhecimento técnicos
não protegidos por patente;

Software standard ou desenvolvido
especificamente para determinado fim;

Outras despesas de investimento, até ao limite de
20% do total das despesas elegíveis do projeto;

Despesas com TOC/ROC.

Transferência de tecnologia através da aquisição
de direitos de patentes, nacionais e
internacionais;
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3) I&D Investigação & Desenvolvimento

Destinada a projetos de I&D em Sistemas ciber-físicos; Virtualização e Simulação; Inteligência Artificial;
Digitalização; Realidade Aumentada e wearables; Nanotecnologia e materiais avançados; Energia.

Despesas	Elegíveis
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Despesas com pessoal técnico;

Aquisição de patentes;

Matérias-primas, materiais consumíveis e
componentes necessárias para a construção
de instalações piloto;

Aquisição de serviços a terceiros, incluindo
assistência técnica, científica e consultoria;

Aquisição de instrumentos e equipamento
científico e técnico;

Aquisição de software específico para o projeto;

Despesas com a promoção e divulgação dos
resultados

Viagens e estadas no estrangeiro diretamente
imputáveis ao projeto e comprovadamente
necessárias à sua realização, excluindo
deslocações para contactos e outros fins de
natureza comercial;

Despesas com o processo de certificação do
sistema de gestão da investigação,
desenvolvimento e inovação certificado
segundo a NP 4457:2007, designadamente
honorários de consultoria, formação e
instrução do processo junto da entidade
certificadora;

Despesas com a intervenção de auditor
técnico-científico;

Custos indiretos.
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Taxas e beneficiários

Incentivo

Incentivo Não Reembolsável até 1M€ por beneficiário (a partir de 1M€: 75% Não Reembolsável e 25%
Reembolsável).
Taxa base 25% até (Limite (ESB - Equivalente Subvenção Bruta)):
Projetos de Investigação Industrial: 80%
Projetos de Desenvolvimento Experimental: 60%
Reembolso em prestações semestrais, 7 anos com 3 anos de carência (sem juros).

Beneficiários
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

Limites
a) Investimentos na região NUTS II Lisboa - a taxa máxima de incentivo para o POR Lisboa é de 40%;
b) Investimentos na região NUTS II Algarve - a taxa máxima de incentivo para o POR Algarve é de 62%.



O que fazemos

Conforme descrito em nossa apresentação, entendemos que nosso papel como business lawyers é
viabilizar ou facilitar a realização de sonhos, auxiliando as empresas na sua criação, desenvolvimento,
estruturação, reestruturação e ampliação. Nesse sentido, no que tange aos incentivos previstos nos
programas Portugal 2020 e Portugal 2030, prestamos os seguintes serviços:

• monitoramento de concursos em andamento, de acordo com o interesse, objeto social e o projeto da
empresa contratante;

• adequação jurídica do projeto, em parceria com equipe multidisciplinar de confiança da empresa,
para a apresentação da candidatura;

• apresentação e acompanhamento da candidatura, até a sua decisão final, prestando, se o caso,
esclarecimentos;

• caso aprovada a candidatura, consultoria jurídica para a viabilização do projeto, consistente na
elaboração de atos constitutivos (se o caso), acordos de cotistas/acionistas, elaboração de contratos
de tecnologia, registros de marcas e patentes, nacionais e internacionais, auxilio na
internacionalização, consultoria jurídica na prestação das contas dos valores recebidos a título de
financiamento, entre outros.
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Ressalta-se que na maioria dos casos as despesas com consultoria enquadram-se em despesas elegíveis,
podendo ser solvidas com os valores oriundos dos programas de financiamento da União Europeia.

Assim, concluímos pela grande relevância dos programas Portugal 2020 e Portugal 2030, que, desde que
explorados corretamente, serão de grande valia para os empresários e para Portugal, gerando inovação,
qualificação, modernização e industrialização, tendo o condão de alterar a condições demográficas de
Portugal, gerando mais emprego e renda e, com isso, uma melhor qualidade de vida para a população.
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