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Create value with public
funding
SIFIDE: Novo prazo para apresentação de
candidaturas

Na sequência da publicação da Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, foi divulgado no site da Agência Nacional de
Inovação (“ANI”) o novo prazo para apresentação de candidaturas ao Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação &
Desenvolvimento Empresarial (“SIFIDE”), para as empresas com um período de tributação coincidente com o ano
civil.
Assim, as empresas que encerrem as suas contas a 31 de dezembro devem apresentar as candidaturas ao SIFIDE,
referentes ao período de 2019, até ao dia 6 de julho de 2020.
Para mais detalhes, consulte o site da ANI.
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