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Alteração ao enquadramento 
nacional dos sistemas de 
incentivos ao investimento nas 
empresas 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 167-B/2013, de 
31 de Dezembro, que veio prorrogar o período 
de vigência do enquadramento nacional dos 
sistemas de incentivos ao investimento nas 
empresas, previsto no Decreto-Lei n.º 
287/2007, de 17 de Agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 65/2009, de 20 de Março, até à 
data limite de 30 de Junho de 2014. 

A presente alteração surge em conformidade 
com a prorrogação do período previsto nos 
enquadramentos comunitários aplicáveis aos 
auxílios com finalidade regional, adoptada nas 
Orientações relativas aos auxílios estatais com 
finalidade regional para o período 
compreendido entre 2014 e 2020, bem como 
na decisão que prorrogou o mapa de auxílios 
com finalidade regional de Portugal. 

Para mais informações, consulte o Decreto-Lei 
n.º 167-B/2013, de 31 de Dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações,  

contacte-nos:  
 

 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 
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