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O SI Inovação Produtiva visa promover a
inovação empresarial, nos seguintes domínios:

Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção
atual através da transferência e aplicação de conhecimento

Entender o
Inovação
Produtiva

Adoção de novos ou significativamente melhorados processos ou métodos de fabrico, de logística
e distribuição, bem como métodos organizacionais (para não PME só serão apoiadas as áreas de

processos ou métodos de fabrico)

a)

b)

01. Inovação Produtiva
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Principais
Características

01. Inovação Produtiva

Condições de Acesso

Análise Estratégica
Autonomia Financeira > 15%
Financiamento de 20% do
projeto por capitais próprios
Existência de inovação
Apresentação de orçamento de
construção civil
Projeto de arquitetura aprovado
(no caso de projetos de turismo)

Taxa de Incentivo

15% a 64%
Fundo Perdido + Empréstimo

Investimento Elegível

75.000€ a 25.000.000€

Data Limite

Candidaturas até dia 20.SET.2021

Duração do Projeto

24 a 36 meses
até 30.JUN.2023
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Despesas Elegíveis

Máquinas e Equipamentos
Equipamentos informáticos
Licenças e Software
Obras de construção, adaptação e remodelação
Serviços de Engenharia
Transferência de Tecnologia

Valorização de Mérito

Grau de Inovação do Projeto
Criação de postos de trabalho
Natureza exportável da atividade
Investimento em eficiência energética e
indústria 4.0
Rentabilidade do projeto

01. Inovação Produtiva
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Majorações

Taxas
máximas por

região
1- Norte: até 75%

 
2- Centro: até 75%

 
3- Lisboa: até 40%

 
4- Alentejo: até 75%

 
5- Algarve: até 60%

Territórios de
Baixa
Densidade

Criação de  
Emprego
Qualificado

Capitalização
PME

Prioridades
Setoriais

01. Inovação Produtiva

Taxa de Financiamento

15%

35%

Não PME ou
Investimento ≥ 15M€

Médias Empresas

Micro e Pequenas
Empresas 45%
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Taxa de Majoração

10%

 5%

 5%

10%



Atividades de
Inovação

01. Inovação Produtiva

Consideram-se enquadráveis os investimentos de natureza inovadora que se traduzam na produção
de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado nível de incorporação nacional,
que correspondam a um investimento inicial, numa das seguintes tipologias:

i) A criação de um novo estabelecimento

ii) O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente

iii) A diversificação da produção de um estabelecimento para
produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento

iv) A alteração fundamental do processo global
de produção de um estabelecimento existente

8



02Boas
Práticas
Guia indispensável para o
sucesso das candidaturas

9



Orçamentação Atempada

Recolha de três
orçamentos
comparáveis
Nem sempre são exigidos
documentos justificativos dos valores
de investimento orçamentados numa
fase de instrução do processo.
No entanto, esta regra existe e deve
ser cumprida. A consulta ao mercado
deve ser sempre acautelada e
arquivada.

a)

02. Boas Práticas

Desenvolver processo
com imparcialidade
Independente de terem identificado
fornecedores de investimento com
os quais têm boas
relações/experiências, devem
sempre procurar consultar o
mercado de forma imparcial, para
evitarem problemas de conflito de
interesse ao longo da execução do
projeto.

b)
Nem sempre o preço
é critério absoluto,
mas cuidado
No acesso a sistemas de incentivos,
não é obrigatória a adjudicação à
proposta de menor valor.
No entanto, este deve ser sempre
encarado como o principal fator de
decisão. A vossa escolha terá que ser
justificada perante os organismos.

c)
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Definição razoável de objetivos

Objetivos irrealistas
podem obrigar à
devolução de
incentivo
Atualmente, o acesso a fundos está
intrinsecamente ligado com a
definição e alcance de objetivos, de
crescimento, de exportação, de
contratação, entre outros.
Ser demasiado ambicioso à partida,
pode colocar em causa o
encerramento do projeto.

a)
Estratégia de
investimento em
primeiro lugar
A definição de uma estratégia de
crescimento permite maximizar o
impacto de um projeto de
investimento na atividade da
empresa. Adaptar a estratégia em
função do(s) aviso(s) existente(s)
pode implicar uma menor
efetividade do projeto.

b)
Medir riscos das
alterações “de última
hora”
Ajustes ao plano de investimentos ou
alterações às previsões de
crescimento da empresa devem ser
sempre avaliadas atempadamente,
de forma a garantir que todo o
projeto está alinhado e coerente.

c)

02. Boas Práticas
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Validação da informação

Responsáveis devem
validar a candidatura
Independentemente de quem fica
responsável pela elaboração da
candidatura, a sua coerência e
adequação com a realidade da
empresa deve sempre ser avaliada
pelos responsáveis da empresa.

a)
Não esquecer taxa de
crescimento,
contratações de RH e
financiamento
Os responsáveis da empresa devem
sentir-se confortáveis com aquilo
que foi documentado. Este ponto é
válido não só pelo que é escrito, mas
principalmente pelos números
apresentados: de crescimento,
de exportação, de contratações de
RH e estrutura de financiamento.

b)
O Projeto é da
empresa, não do
consultor
Delegarem a 100% a submissão de
uma proposta pode ser uma opção
com riscos demasiado elevados.
No final do dia, é a Empresa quem
apresenta a sua candidatura.
O consultor é apenas o veículo.

c)

02. Boas Práticas
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Reconhecimento das 
“regras do jogo”

Conhecer regras e
condições dos
programas é essencial
para aumentar a
confiança em investir
- Quais as condições do apoio?
- Que obrigações tenho de cumprir?
- Como posso obter incentivo?
- Que os timings tenho que tenho?
- Tenho de publicitar que recebi
apoio?

a)
O projeto nunca
termina quando se
finaliza o investimento
A fase de encerramento e
comprovação dos resultados é crítica
e, muitas vezes, deve estar incluída a
verificação de condicionantes ao longo
do investimento.

b)
O sucesso não está
na aprovação, está na
execução
A atribuição do apoio depende da
forma como o investimento é
executado e não da pontuação da
candidatura.

c)

02. Boas Práticas
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Criação de estrutura interna

É impossível eliminar
a burocracia
Por muito que o acesso a incentivos
esteja facilitado, com bons níveis de
centralização e informatização, é
impossível eliminar a burocracia no
acesso a fundos europeus.
O controlo tem de existir e deve ser
valorizado.

a)
Envolver todos os
intervenientes numa
fase inicial do
processo
É importante definir uma hierarquia
de decisão e controlo sobre o
projeto, incluindo responsáveis
externos, como é o caso dos
contabilísticas certificados e/ou
revisores.

b)
Criar procedimentos,
ferramentas de
controlo e nomear
responsável
São pequenos passos para melhorar
todo o processo de gestão de
projetos de investimento.

c)

02. Boas Práticas
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Monitorização de objetivos

Privilegiar execução
continuada
A execução do projeto nos termos
que foi aprovado beneficia em muito
a relação com os organismos
pagadores.

a)
Todos os trâmites têm
prazos que devem ser
cumpridos
Com a assinatura de contratos de
financiamento, a empresa
compromete-se a executar o projeto
nos termos em que este foi aprovado.
Todas as interações com os
organismos são reguladas e os prazos
e obrigações devem ser cumpridos.

b)
Monitorizar de forma
atempada objetivos,
metas e riscos
possibilitando assim
a implementação
de ações corretivas.

c)

02. Boas Práticas
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Profissionalismo e rigor

Facilitar a consulta
e auditoria ao projeto
transmite conforto
a todos os
intervenientes
nestes processos
Gerir o projeto no pressuposto de
que vai ser auditado, possibilita a
diminuição de possíveis riscos.

a)
Pequenos, mas
importantes passos
- Cumprir condições de pagamento
contratadas
- Pagar por transferências bancária
- Contabilizar de acordo com as
normas
- Recolher evidências.

b)
Ter em atenção as
obrigações fiscais e
registo ou
fornecimento de
equipamentos e
serviços

c)

02. Boas Práticas
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O Grupo
A HM Consultores tem 34 anos de experiência e uma

atividade plena no ramo da consultoria de gestão.

Está estruturada e organizada em centros de competência,
alinhados com as áreas de consultoria, os quais fazem entregas de

valor aos clientes através de vários serviços.

INCENTIVOS 
& BENEFÍCIOS FISCAIS

CORPORATE FINANCE
& REAL ESTATE

SISTEMAS
DE GESTÃO

CONSULTORIA
VINHO E AZEITE

FORMAÇÃO & 
DESENVOLVIMENTO

EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

03. A HM Consultores
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O Grupo

A Equipa
34 anos de 
experiência

3000 projetos
realizados

Equipa
especializada

5 áreas de
intervenção

800 M€
investimento

330 M€
incentivo

03. A HM Consultores
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HUMBERTO MARTINHO
Fundador – Chairman

JOSÉ NUNO MARTINHO
Gerente

ANDREIA GALANTE
Diretora 
Marketing & Sales

MELANY RIBEIRO
Diretora HMW

PAULO PIRES
Diretor Incentivos 
& Benefícios Fiscais

LÚCIO TRIGO
Partner Leanked

ADRIANA SIMÕES
Subdiretora Incentivos 
& Benefícios Fiscais

LUÍS FONSECA
Diretor Leanked

JOÃO FREITAS
Diretor HMBO

ISABEL BRANDAIA
Diretora Financeira

ANA MARTELO
Assistente da Administração

CATARINA CABANAS
Incentivos & Benefícios Fiscais

JOANA LOBO
 Corporate Finance HMBO

MARIA JOSÉ MARQUES
Incentivos & Benefícios Fiscais

RAFAEL PEIXOTO
Marketing & Sales

ANA SOFIA LOBO
Incentivos & Benefícios Fiscais

RAQUEL REIS
Incentivos & Benefícios Fiscais

SIMÃO MARTINS
Incentivos & Benefícios Fiscais

RUI NEVES
Consultor Técnico Leanked



Avenida Dr. Lourenço Peixinho, n.º 18, 3.º I/F e 4º M
3800-164 Aveiro

www.hmconsultores.pt
234 377 840

https://www.google.com/search?q=hm+consultores&rlz=1C1GCEA_enPT802PT802&oq=hm+co&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l2j46i175i199j69i60l3.1248j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

