
Desenvolvimento de TI
O desenvolvimento de produtos e soluções de TI afigura-se como um dos domínios principais de inovação. 
Trata-se de uma área abrangente, que inclui o desenvolvimento de tecnologias core, tais como plataformas de 
processamento de dados, tecnologias avançadas (p.e., aplicações de machine learning) e soluções tecnológicas 
específicas para determinados setores. Com efeito, à medida que cada indústria/setor procura aumentar os 
níveis de eficácia e eficiência, as TI posicionam-se, cada vez mais, como um dos aspetos nucleares de 
inovação. Neste sentido, encontram-se disponíveis incentivos governamentais para apoiar a inovação 
centrada nas tecnologias de informação e na transformação digital dos processos inerentes às diversas 
indústrias.

Os investimentos necessários para criar novas ou melhoradas soluções, sejam estas de aplicação específica, 
infraestruturais ou envolvendo a integração de tecnologias, podem ser elegíveis para obtenção de incentivos, 
na forma de subsídios ou benefícios fiscais à I&D.

Exemplos de iniciativas potencialmente enquadráveis e elegíveis em incentivos: 

Desenvolvimento de plataformas para 
processamento de aplicações de TI, como 
plataformas em cloud ou novos sistemas de gestão 
de dados.

Superação das limitações das tecnologias de 
informação existentes, com vista a obter um nível 
de desempenho ou funcionalidades inviáveis até à 
data.

Desenvolvimento de tecnologias e aplicações que 
integrem inteligência artificial.

Desenvolvimento de soluções específicas para 
determinadas indústrias, apostando no recurso a 
tecnologias avançadas que permitam revolucionar 
os processos e métodos aplicados na indústria-alvo.

Desenvolvimento de tecnologias avançadas, bem 
como de wearables, de dispositivos de realidade 
virtual/aumentada e para o segmento de gaming.

Desenvolvimento de aplicações inovadoras que
integrem a tecnologia Blockchain.

Desenvolvimento e melhoria substancial de 
interfaces entre humanos e robots, bem como
automatização e transformação digital de 
processos. 

Desenvolvimento de soluções avançadas de big
data, analytics e gestão de conteúdos e informação.
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