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Creating impact with public funding
SIFIDE: Novo prazo para apresentação de candidaturas
Prorrogação do prazo de candidatura até ao final do 6.º mês
seguinte ao do encerramento de contas referentes a 2020
Na sequência de Despacho conjunto emitido pelo Ministério da Economia e
Transição Digital, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e
pelo Ministério das Finanças, com data de 3 de maio de 2021, foi determinada
a prorrogação do prazo de candidaturas ao Sistema de Incentivos Fiscais à I&D
Empresarial (SIFIDE).
Com efeito, o prazo para submissão de candidaturas ao SIFIDE, constante do
número 3 do artigo 40.º do Código Fiscal do Investimento, foi adiado até ao
final do 6.º mês do ano seguinte ao do período de 2020, sem quaisquer
acréscimos ou penalidades.
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Deste modo, para as empresas que encerrem as suas contas a 31 de dezembro de 2020, o prazo de submissão das
suas candidaturas passa a ser o dia 30 de junho de 2021.
Para mais detalhe consulte o sítio da Agência Nacional de Inovação (ANI).
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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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