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Creating
impact with public funding
Portugal 2020: Alteração ao Regulamento Específico do Domínio da
Competitividade e Internacionalização
Foi publicada a Portaria n.º 260/2020, de 5 de novembro, a qual procede à nona
alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização (“RECI”).

Alterações introduzidas
As condições e regras a observar pelos vários sistemas de incentivos e apoios
constantes no RECI são prorrogadas até 31 de dezembro de 2023 em resultado da
prorrogação do período de vigência das disposições que regem os auxílios estatais,
que, de outra forma, expirariam em 31 de dezembro de 2020, designadamente:




1

Regulamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de dezembro, relativo à aplicação
dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia aos auxílios de minimis;
Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho, que declara certas
categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos
artigos 107.º e 108.º do Tratado.
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Esta prorrogação é aplicável aos:






Sistemas de Incentivos às empresas, nos quais se incluem (i) o Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial e
Empreendedorismo, (ii) o Sistema de Incentivos à Qualificação das PME e (iii) o Sistema de Incentivos à
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico;
Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública;
Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica;
Sistema de Apoio às Ações Coletivas.

É, de igual modo, alterado, no que respeita ao vale empreendedorismo, um dos critérios de elegibilidade dos
beneficiários previstos, passando-se a considerar as empresas criadas há menos de três anos ao invés das empresas
criadas há menos de dois anos.
Para mais detalhe consulte a Portaria n.º 260/2020, de 5 de novembro, bem como o Regulamento (UE) n.º 2020/972, de
2 de julho, referente à prorrogação do período de vigência das disposições que regem os auxílios estatais.
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Deloitte Tax
Somos confiança
O nosso maior investimento
está na ligação que
construímos com os nossos
clientes. Somos hoje mais
tecnológicos, inovadores e
ágeis, e esta é a nossa marca.
Quando investimos, investimos
em confiança.
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