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AVISO SI - 53 - 2018 – 16
Foi publicado no passado dia 30 de julho, pelo COMPETE, um Aviso que vem de encontro às pretensões
de muitas empresas e para o qual a APF contribuiu com diversas diligências junto, não só do Programa,
mas também, das entidades oficiais com responsabilidade na gestão destes incentivos.
Apesar do agrado com que informamos que foi alterado o Regulamento Específico do Domínio
Competitividade e Internacionalização, tendo sido criado, no âmbito deste Aviso, um mecanismo de
receção de pedidos de auxílio que visa garantir a elegibilidade dos investimentos, até que os avisos
enquadradores sejam publicados, não podemos deixar de manifestar preocupação pelo facto de este
Aviso, em lugar deste registo de auxílio, não contemplar a tão aguardada abertura de candidaturas.
Assim, o registo do pedido de auxílio pode ser utilizado pela empresa para efeitos de definição de início
do projeto, em processos de candidatura ao Inovação Produtiva no âmbito do concurso imediatamente
subsequente ao registo, tendo em conta que os projetos devem ter data de candidatura, ou pedido de
auxílio, anterior à data de início dos trabalhos.
O processo de registo é efetuado através do envio de um formulário eletrónico, disponível no site do
PT2020, do qual deverá constar, entre outros elementos, uma breve descrição do projeto, a descrição
das atividades de inovação, a calendarização e o quadro de investimentos.
Tal como referido no Aviso, “O registo destina-se a sinalizar o pedido de auxílio a ser utilizado em
eventual futura candidatura para efeitos de acesso ao SI Inovação, não pressupondo decisão ou
compromisso de financiamento pelo Portugal 2020.”.
O projeto a apresentar em futura candidatura deverá corresponder ao que foi apresentado no pedido
de auxílio, sem prejuízo das alterações justificadas e aceites na análise da candidatura.
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