
Indústria Química
A indústria química tem revelado um grande enfoque nos domínios da I&D e da Inovação, desenvolvendo 
novas tecnologias específicas ou aplicando tecnologias desenvolvidas por outras indústrias. Neste sentido, 
esta indústria apresenta-se altamente impulsionada e focada na eficiência do processo e nos requisitos do 
ciclo de vida do produto, promovendo a inovação com vista à comoditização e à orientação para produtos e 
processos mais ecológicos. 
O ambiente competitivo verificado nesta indústria incentiva os players a investir continuamente por forma a 
atingir níveis de produtividade superiores, bem como a desenvolver produtos cada vez mais alinhados com as 
exigências do mercado. Neste sentido, os montantes investidos em novos produtos, novas linhas de 
produção e em iniciativas de melhoria refletem a dimensão desta indústria e o carácter pioneiro dos seus 
stakeholders. Neste contexto, esta indústria exige soluções cada vez mais avançadas tecnologicamente, 
económicas, fiáveis e seguras para aplicação em ambientes extremamente desafiantes.

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 com potencial elegibilidade e enquadramento em incentivos: 

Desenvolvimento de novos processos com 
caraterísticas inovadoras que conduzam ao 
aumento da eficiência e à redução de custos.

Conceção de novos produtos inovadores, cujo 
processo de desenvolvimento tenha em 
consideração o respetivo ciclo de vida.

Desenvolvimento de melhorias no domínio das 
técnicas e tecnologias de extração e de 
processamento das matérias-primas.

Iniciativas “verdes”, tendo em vista a redução da 
pegada de carbono dos processos.

Software desenvolvido internamente, 
desenvolvimento de processos de fabrico e de 
controlo avançado, que potenciem o aumento da 
eficiência dos processos.

Iniciativas ambientais orientadas para a redução de 
impactos durante e após o processamento de 
materiais e produtos.

Desenvolvimento e aplicação experimental de
matérias-primas alternativas para o alcance de 
produtos com menores impactos ambientais.

Desenvolvimento de processos de produção que 
potenciem a reutilização e a reciclagem de 
materiais.
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