
Look deeper. 
Seize the opportunity.
Reconhecimento de idoneidade 
em matéria de I&D



O reconhecimento de idoneidade em matéria 
de Investigação e Desenvolvimento (“I&D”) é atribuído 
pela Agência Nacional de Inovação e consiste num processo 
de reconhecimento de entidades na prática de atividades 
de I&D. 

Este pode assumir-se como um fator de diferenciação 
da entidade junto dos seus parceiros pela evidência das 
suas competências para a realização de atividades de I&D.



Contudo, estas despesas apenas poderão ser 
incluídas nas candidaturas quando o pedido 
de reconhecimento de idoneidade tenha sido 
apresentado em data anterior à celebração 
do primeiro contrato com a entidade em causa.
Adicionalmente, os contributos para fundos de 
investimento, públicos ou privados, destinados 
a financiar empresas com reconhecimento de 
idoneidade em matéria de I&D são, também, 
elegíveis no âmbito do SIFIDE II.

Não obstante, as entidades que obtenham 
o reconhecimento de idoneidade não podem 
deduzir, para efeitos do SIFIDE II, qualquer tipo 
de despesas incorridas em projetos realizados 
por conta de terceiros. 
Este reconhecimento da idoneidade é válido 
até ao oitavo exercício seguinte àquele em 
que foi pedido, sendo que após este período 
é necessário proceder a uma reavaliação 
destinada a verificar a manutenção dos 
pressupostos que o determinaram.

Com efeito, o reconhecimento de idoneidade 
vem permitir que os honorários da entidade, 
relativos a projetos que envolvam atividades 
de I&D no(s) domínio(s) científico(s) ou 
tecnológico(s) reconhecido(s), sejam elegíveis 
no âmbito das candidaturas ao Sistema 
de Incentivos Fiscais em Investigação 
e Desenvolvimento Empresarial (“SIFIDE II”) 
a apresentar pelos seus clientes.

O pedido de reconhecimento de idoneidade 
processa-se mediante o preenchimento de 
um formulário específico e a apresentação 
de um conjunto de elementos, a saber:

Estatutos;

Plano de atividades 
para o próximo exercício;

Listagem dos projetos 
de I&D de maior relevância 
com participação da entidade, 
nos últimos 3 anos;

Declarações produzidas por 
entidades públicas do Sistema 
Científico e Tecnológico atuantes 
nos domínios de competência 
científica e tecnológica da empresa.



Conhecimento do negócio
Com mais de 25 anos de experiência na 

prestação de serviços de consultoria 
relacionados com o financiamento público 

de projetos de investimento para entidades 
dos mais variados setores, contamos com 
uma equipa de profissionais qualificados 
e com um elevado conhecimento técnico 

do negócio dos nossos clientes

Perspetiva internacional
Somos compostos por cerca de 1.000
profissionais em 50 países, o que nos
permite ter uma abordagem internacional
na identificação e seleção dos incentivos
de apoio ao investimento disponíveis, 
independentemente da sua localização

Experiência acumulada
Fomos pioneiros na consultoria de 

incentivos em Portugal e em Angola, 
contando, por isso, com uma vasta 

experiência em projetos de investimento 
de diferentes naturezas, em diversos 
regimes de apoios públicos, nos mais 

variados setores de atividade

Visão integrada
A integração numa organização 
de excelência que abrange serviços 
profissionais de auditoria, consultoria 
fiscal, consultoria de negócios e de gestão 
e corporate finance, permite-nos servir 
melhor os nossos clientes e responder 
de forma adequada e centralizada às suas 
necessidades efetivas
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