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Create value with public 

funding  

Portugal 2020: Alteração à Orientação Técnica 

N.º 03/2016 - Majoração “Execução do 

Investimento”  

Foi publicada, no sítio do Portugal 2020, uma alteração à Orientação 

Técnica N.º 03/2016, a qual estabelece os procedimentos a aplicar na 

atribuição da majoração relativa à execução e antecipação do plano de 

investimento no contexto da Inovação Produtiva. 

Neste contexto, a comprovação da realização do investimento, para efeitos 

da atribuição da majoração em apreço, deverá ser efetuada mediante a 

formalização de pedidos de reembolso do incentivo até 31/03/2017 ou até 

20 dias úteis após validação do Termo de Aceitação. 

Para mais detalhes, consulte a Orientação Técnica N.º 03/2016.  
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Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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clientes. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about 
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conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos seus negócios. Os mais de 225.000 profissionais da Deloitte 

assumem o compromisso de criar um impacte relevante na sociedade. 
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