
 

1/3 

 
 

 
 

AAC 14/SI/2020 – INOVAÇÃO PRODUTIVA COVID-19 

 

 

Quem pode ser financiado? 

Todos os tipos de empresas (grandes empresas, PME) em qualquer ponto do território nacional, 

desde que não seja considerada uma empresa em dificuldade (a 31 de dezembro de 2019). 

 

O que pode ser financiado? 

Criação, reforço ou redireccionamento (mesmo quando temporário) das suas capacidades de 

produção de bens e serviços destinados a combater a pandemia COVID19, incluindo a 

construção e a modernização de instalações de testes e ensaios de produtos relevantes para 

fazer face à pandemia COVID -19. 

 

O que são “bens e serviços destinados a combater a pandemia COVID19”? 

- Medicamentos e tratamentos relevantes (incluindo vacinas), seus produtos 
intermédios, princípios farmacêuticos ativos e matérias -primas; 

- Dispositivos médicos e equipamento médico e hospitalar (incluindo ventiladores, 
vestuário e equipamento de proteção, bem como instrumentos de diagnóstico) e as 
matérias -primas necessárias; 

- Desinfetantes e seus produtos intermédios e substâncias químicas básicas necessárias 
para a sua produção; 

- Ferramentas de recolha e processamento de dados. 
 

 

Que despesas são elegíveis a financiamento? 

Todos os custos de investimento necessários para a produção de “bens e serviços destinados a 

combater a pandemia COVID19” bem como o custo de novas instalações para ensaios de 

produção.  

Inclui: 

- 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, bem como custos com a adaptação de equipamentos e com a reorganização 
de linhas de produção; 

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

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

- Licenças, «saber -fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente; 
- Custo com a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, até 

ao limite de 50 % das despesas elegíveis totais do projeto; 
- Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, 

na validação da despesa dos pedidos de pagamento, até ao limite de 5000 euros; 
- Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim; 
- Estudos, diagnósticos, auditorias, consultoria técnico -científica, planos de marketing e 

projetos de arquitetura e de engenharia, associados ao projeto de investimento; 
- Testes e ensaios laboratoriais e matérias -primas necessárias, certificações e avaliações 

de conformidade, essenciais para o desenvolvimento do projeto de investimento. 
 

 

A partir de que data são elegíveis despesas do projeto ? 

1 de fevereiro de 2020. 

Existe ainda a possibilidade de financiamento de despesas anteriores, desde que devidamente 

justificadas (mas em condições mais restritivas).  

 

Qual o valor mínimo e máximo elegível do projeto ? 

Entre 25 mil euros e 4 milhões de euros. 

Podem existir exceções desde que autorizadas pelo Ministro do Planeamento. 

 

Qual a forma de apoio e a taxa de financiamento aplicável? 

Apoio a fundo perdido (subsídio). 

Taxa de financiamento = 80% (podendo chegar a 95% caso o projeto seja concluído em 2 meses 

após a sua aprovação pelo PT2020) 

 

Qual o prazo máximo de execução? 

6 meses, contados a partir da decisão de aprovação do projeto pelo PT2020. 

Caso o prazo máximo de 6 meses não seja cumprido, existirá lugar ao reembolso ao PT2020 do 

apoio atribuído (25% por cada mês de atraso, a pagar sem juros ou outros encargos, por um 

prazo de 5 anos, com início 30 dias após o fecho do projeto). 
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Que prazos e condições de apresentação de candidaturas? 

As candidaturas são obrigatoriamente submetidas através do Balcão 2020 (formulário 

eletrónico simplificado), até dia 29 de maio de 2020. 

Cada beneficiário (promotor do projeto) apenas poderá apresentar uma única candidatura 

(exceto se esta incluir investimentos em Lisboa e Algarve, os quais têm sempre que ser 

apresentados enquanto candidaturas autónomas). Os investimentos apresentados não podem 

já estar a ser alvo de outros financiamentos PT2020 (i.e. não pode existir duplo financiamento). 

 

Que critérios de seleção? 

- Qualidade do projeto (60%) 

- Impacto do projeto na competitividade da empresa (40%) 

 

Que prazos de decisão? 

A proposta de decisão PT2020 é partilhada com o promotor do projeto no prazo máximo de 10 

dias úteis, a contar da data de apresentação de candidatura.  

Esse prazo pode, no entanto, ser suspenso sempre que sejam solicitados esclarecimentos.  

 

Qual o montante total disponível, a concurso neste Aviso? 

46 milhões EUR (12,5 milhões EUR para “não PMEs”; 33,5 milhões EUR para PMEs). 

 
 
 


