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da Scope Invest


84,82%

do Portugal 2020

Objetivos e
Prioridades

• Apoiar a produção nacional com enfoque no setor
industrial e no setor do turismo, entre outros setores
relevantes para estimular a produção nacional e a redução
da dependência face ao exterior.


Beneficiários

Micro e Pequenas Empresas de qualquer
natureza e sob qualquer forma jurídica.

Aveiro

Porto

Lisboa

Largo Luís de Camões, Edifício

Rua Diogo Macedo,
 nº. 114, 4º,

Rua Fradesso da Silveira, nº. 6,

T. +351 256 092 076


Rainha, Piso 9
 3720-232 Oliveira

4E
 4400-107 Vila Nova de Gaia .

3º.B
 1300-609 Lisboa . Portugal

E. geral@scopeinvest.pt

de Azeméis . Portugal

Portugal

www.scopeinvest.pt

Taxa de
Financiamento

Despesas
Elegíveis

- - - Incentivo não Reembolsável

Taxa base de 40% para investimentos localizados em
terrritórios do interior ou 30% para os investimentos
localizados nos restantes territórios


a. Custos de aquisição de máquinas, equipamentos,
respetiva instalação e transporte;

b. Custos de aquisição de equipamentos informáticos,
incluindo o software necessário ao seu funcionamento;


À referida taxa base acresce majorações até um

c. Software standard ou desenvolvido especificamente

máximo de 20 pontos percentuais (pp)



para a atividade da empresa;

d. Custos de conceção e registo associados à criação de
novas marcas ou coleções;

e. Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações,
adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial

Tipologias de
Investimento

de aplicações em regimes de “Software as a Service”,
criação e publicação inicial de novos conteúdos
eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em
diretórios ou motores de busca;


Os projetos a apoiar devem visar o estímulo à produção
nacional de base local para a expansão e modernização
da produção por parte de micro e pequenas empresas.

f. Material circulante diretamente relacionado com o
exercício da atividade;

g. Estudos, diagnósticos, auditorias, Planos de marketing;

h. Serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e
de certificação;

i. Obras de remodelação ou adaptação, para instalação de
equipamentos produtivos financiados no âmbito deste
projeto.

Concursos e
Datas limite

PO Norte - 26 de fevereiro 2021

PO Centro - a definir

PO Alentejo - 15 de fevereiro 2021

PO Algarve - 26 de fevereiro 2021

www.scopeinvest.pt

