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Create value with public 

funding 

Regulamento Específico do Domínio da 
Competitividade e Internacionalização - sexta 
alteração 

Foi publicada a Portaria n.º 217/2018, de 19 de julho, que aprova a sexta 

alteração à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, relativa ao 

Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 

Internacionalização. 

Passamos a identificar as alterações mais relevantes. 

Disposições gerais dos sistemas de incentivos às empresas 

 Âmbito setorial: Não são elegíveis os investimentos diretamente 

decorrentes de obrigações expressamente previstas em contratos de 

concessão com o Estado (Administração Central ou Local), com exceção 

dos projetos do turismo que se traduzam no aproveitamento e 

valorização de património com valor histórico ou cultural. 
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Disposições específicas do Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial e Empreendedorismo 

 Critérios de elegibilidade dos projetos:  

 

 A data de candidatura, ou pedido de auxílio, terá de ser anterior à data de início dos trabalhos, 

sendo que os pedidos de auxílio deverão (i) cumprir o disposto na regulamentação comunitária, 

especificamente no que respeita à justificação do efeito de incentivo (requisito não aplicável à 

tipologia vale empreendedorismo), e (ii) ser utilizados no âmbito do concurso para apresentação de 

candidaturas imediatamente subsequente à data da sua solicitação, exclusivamente pela mesma 

empresa que os submeteu, respeitando a configuração e o calendário apresentados, sem prejuízo 

das alterações aceites em sede de decisão sobre a candidatura.  

 Os pedidos de auxílio passam a poder ser suspensos em casos fundamentados, designadamente em 

situações de dotações orçamentais insuficientes para a abertura de novos concursos, mediante 

decisão da Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020, sob proposta da respetiva 

Autoridade de Gestão. 

 

 Efeito de incentivo: Considera-se demonstrado o efeito de incentivo sempre que o beneficiário tenha 

apresentado a candidatura, ou um pedido de auxílio (nos termos do ponto anterior), em data anterior à 

data de início dos trabalhos relativos ao projeto. 

 

Produção de efeitos 

A presente alteração é aplicável a todos os projetos sobre os quais ainda não tenha recaído decisão de 

encerramento de investimento.  

 

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 217/2018, de 19 de julho. 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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