
Look deeper. 
Seize the opportunity
SIFIDE II - Incentivos Fiscais 
à I&D empresarial



A aposta em atividades de Investigação 
e Desenvolvimento (“I&D”) é, inequivocamente, 
um fator determinante na competitividade 
das empresas.

Tendo presente a importância desta variável num 
contexto global, o Estado Português introduziu, 
em 1997, o SIFIDE, tendo sido interrompido em 
2003 e restabelecido para o exercício fiscal de 
2006 através da Lei n.º 40/2005 de 3 de agosto. 
Posteriormente, viria a ser reforçado, em 2009, 
com a Lei 10/2009 de 10 de março, ano a partir 
do qual tem sido considerado como um dos 
sistemas mais atrativos da Europa, contemplando 
uma dedução fiscal de 32,5% aplicável à despesa 
total em I&D, a somar à dedução de 50% do 
aumento desta despesa em relação à média 

dos dois anos anteriores, podendo a dedução 
total à coleta em sede de Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”) 
atingir 82,5% do investimento em I&D.

Com a aprovação da Lei 83-C/2013 de 31 de 
dezembro, foi instaurado o SIFIDE II, a vigorar 
no período 2013 a 2020 e que veio substituir 
o SIFIDE, com o objetivo de continuar a aumentar 
a competitividade das empresas, apoiando os 
seus esforços em I&D.



Não são consideradas elegíveis as despesas incorridas 
no âmbito de projetos realizados exclusivamente 
por conta de terceiros, nomeadamente através 
de contratos e prestação de serviços de I&D.

As despesas que, por insuficiência de coleta 
de IRC, não possam ser deduzidas no exercício 
em que foram realizadas poderão sê-lo até 
ao oitavo exercício imediatamente seguinte.

Consideram-se despesas de investigação as realizadas com vista à aquisição de novos 
conhecimentos científicos ou técnicos e despesas de desenvolvimento realizadas com 
a exploração dos resultados de trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos 
científicos ou técnicos com vista à descoberta ou melhoria substancial de matérias-
-primas, produtos, serviços ou processos de fabrico.

Aquisições de ativos fixos 
tangíveis, à exceção de edifícios 
e terrenos, desde que criados 
ou adquiridos em estado novo 
e na proporção da sua afetação 
à realização de atividades 
de I&D;

Despesas com pessoal 
diretamente envolvido 
em tarefas de I&D;

Despesas com a participação 
de dirigentes e quadros na 
gestão de instituições de I&D; 

Despesas de funcionamento, 
até ao máximo de 55% 
das despesas com pessoal 
diretamente envolvido em 
tarefas de I&D;

Custos com registo 
e manutenção de patentes.

Participação no capital de 
instituições de I&D e contributos 
para fundos de investimento, 
públicos ou privados, destinados 
a financiar empresas dedicadas 
sobretudo a I&D, cuja idoneidade 
em matéria de I&D seja reconhecida; 

Principais despesas 
elegíveis no SIFIDE II

€
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Adicionalmente, refira-se que estão definidas certas 
obrigações que os promotores terão de cumprir para 
que a referida dedução seja efetiva, designadamente:

Obrigações

Aceitar submeter-se a eventuais 
auditorias tecnológicas que 
venham a ser determinadas;

Comunicar anualmente à ANI, 
no prazo de dois meses após o 
encerramento de cada exercício, 
através de mapa de indicadores 
a disponibilizar por esta, os 
resultados das atividades apoiadas 
pelo incentivo fiscal concedido, 
durante os 5 anos seguintes à 
aprovação do mesmo.



Podem apresentar candidatura ao SIFIDE II, os sujeitos 
passivos de IRC que exerçam, a título principal, uma 
atividade de natureza agrícola, industrial, comercial 
ou de serviços e cujo lucro tributável não seja determinado 
por métodos indiretos, não podendo ainda ser devedores 
ao Estado e à Segurança Social de quaisquer impostos
ou contribuições.

Até ao final do quinto mês 
do ano seguinte ao do exercício 
a que dizem respeito. 

As candidaturas deverão ser 
submetidas, junto da Agência 
Nacional de Inovação (“ANI”). 



01. Como se processa a submissão 
da candidatura SIFIDE II?

A candidatura a apresentar ao abrigo 
do SIFIDE II deverá ser submetida no 
formulário eletrónico respetivo, disponível 
no website da ANI em http://sifide.ani.pt/. 
Após a verificação da conformidade
da candidatura por parte da ANI 
(formulário devidamente preenchido 
e verificação de todos os anexos solicitados), 
será remetido à empresa o respetivo 
comprovativo do pedido de crédito fiscal.

03. O que devem as entidades 
fazer para obter o reconhecimento 
de idoneidade em matéria de I&D?

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.

02. Quais os documentos necessários à 
apresentação da candidatura SIFIDE II?

Em termos gerais, é necessário apresentar 
os seguintes documentos aquando da 
apresentação da candidatura SIFIDE II: 
 - Requerimento (Minuta);
 - Organograma da empresa;
 - Balancetes relativos aos centros de custo
dos projetos, do departamento de I&D ou 
da empresa que ilustrem da melhor maneira 
as atividades de I&D realizadas no ano em 
referência (caso aplicável);
 - Relatório e Contas do ano em referência;
 - Cópia da declaração de IRC completa 
do ano em referência, caso aplicável;
 - Cópia das certidões de não dívida ou 
autorizações de consulta das situações 
tributária e contributiva à data da candidatura 
e a 31 de dezembro do ano em referência;
 - Simulação efetuada pela empresa 
do cálculo do crédito fiscal a requerer, 
conforme modelo disponibilizado pela ANI.

Questões Frequentes



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

A equipa de Gi3
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