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Abstract 

 

Fiscal policies are very important for increased investment, job creation and, in the 

long term, for an economy to have a sustainable economic growth. Thus, in order to foster 

the development and competitiveness of an economy, it is vital that there is a scrutiny of the 

level of taxes and of business support in the form of tax incentives. Although in Portugal 

traditionally public policies favor the use of R&D financial incentives as a means of 

increasing R&D investment by companies, more recently R&D tax incentives have increased 

to meet current European public policy objectives to stimulate business R&D. The present 

internship report intends to highlight the importance of investing in R&D, the merits of tax 

incentives to achieve that goal and, using two econometric models, intends to show in detail 

the variables that affect the rate of business investment in R&D in Portugal and the positive 

and significant effect that the fiscal incentives have had to explain this intensity in corporate 

R&D over the last two decades. 

Keywords: Tax Incentives, Investment, Research and Technological Development, Business 

R&D 
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Resumo  
 

As políticas fiscais são muito importantes para que se verifique um aumento do 

investimento, da criação de emprego e, no longo prazo, para uma economia verificar um 

crescimento económico sustentável. Assim, no sentido de fomentar o desenvolvimento e 

competitividade de uma economia, é fundamental que haja um controlo do nível de impostos 

e dos apoios às empresas sobre a forma de incentivos fiscais. Apesar de tradicionalmente em 

Portugal verificar-se políticas públicas que privilegiam a utilização de incentivos financeiros 

como forma de aumentar o investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) por 

parte das empresas, mais recentemente tem se registado um crescente aumento dos 

incentivos fiscais à I&D que permitem ir de encontro com os atuais objetivos europeus de 

estímulo à I&D empresarial. O presente relatório de estágio pretende expor a importância 

de investir em I&D, o mérito dos incentivos fiscais para atingir esse fim e, recorrendo a dois 

modelos econométricos, mostrar em detalhe as variáveis que afetam a taxa de investimento 

empresarial em I&D em Portugal e o efeito positivo e significativo que os incentivos fiscais 

têm tido para explicar essa mesma intensidade em I&D empresarial ao longo das duas últimas 

décadas. 

Palavras-chave: Incentivos Fiscais, Investimento, Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico, I&D Empresarial 

JEL-Codes: O10; O23; O31; O43  
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1. Estágio Curricular: contexto e tarefas 
 

O tema desenvolvido neste relatório de estágio é “Incentivos Fiscais e o Investimento 

Empresarial em Investigação e Desenvolvimento em Portugal”. A escolha deste tema surge 

no seguimento de um estágio de 6 meses realizado na KPMG no departamento de incentivos 

na área de Tax. O estágio decorreu de 2 de outubro de 2017 até 29 de março de 2018 e as 

principais tarefas estavam relacionadas com a área dos incentivos ao investimento 

empresarial, quer financeiros quer fiscais. As tarefas desenvolvidas revelaram-se 

fundamentais para o desenvolvimento do presente tema de forma mais informada e com 

alguma experiência prática na área. 

Para fins de enquadramento, a KPMG fornece serviços de auditoria, fiscalização e 

assessoria e opera em 152 países ao redor do mundo (KPMG, 2017). Trabalha em estreita 

colaboração com os seus clientes, ajudando-os a mitigar os riscos e aproveitar as 

oportunidades (KPMG, 2017). Conta com mais de 145 mil profissionais de alta performance 

e formação multidisciplinar para oferecer serviços nas áreas de Audit, Tax e Advisory para 

organizações dos setores público e privado (KPMG, 2017).  

As tarefas realizadas no âmbito do estágio na KPMG foram muito diversificadas e 

tinham como principal fundamento apoiar colaboradores da empresa na realização de 

determinados trabalhos que se encontravam a desenvolver para clientes em específico. 

Inicialmente, e ao longo de todo o estágio, foi fornecida, através de formações, textos ou 

outros meios, toda a informação necessária não só para a realização das tarefas da melhor 

maneria possível, mas também para um melhor enquadramento do que são todos os 

incentivos e respetiva legislação existentes em Portugal. Assim, no que toca a incentivos 

fiscais, foi possível adquirir conhecimentos relativamente aos Benefícios Fiscais Contratuais 

ao Investimento Produtivo (BFC), ao Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI), à 

Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR) e ao Sistema de Incentivos Fiscais em 

Investigação e Desenvolvimento Empresarial II (SIFIDE II). Relativamente a Incentivos 

Financeiros, recebi bastante informação sobre o Portugal 2020 e respetivos Programas 

Operacionais, tendo sido dado especial enfoque aos principais regimes aplicáveis às empresas 

que são o Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial e Empreendedorismo (“SI 

Inovação”), o Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME (“SI 

Qualificação e Internacionalização”) e o Sistema de Incentivos à Investigação e 
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Desenvolvimento Tecnológico (“SI I&DT”). Os apoios à contratação também foram um 

pouco explorados e estes são a Medida Estágios Emprego, Medida Emprego Jovem Ativo, 

Dispensa da TSU e Medida Contrato-Emprego. Por fim, também foram abordados outros 

regimes específicos como o da Contribuição da Indústria Farmacêutica onde se inserem os 

aderentes ao acordo entre o Estado Português e a Indústria Farmacêutica (Contribuição 

Anual da Indústria Farmacêutica) e os não aderentes ao acordo entre o Estado e a Indústria 

Farmacêutica (Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica).  

Na integra, desde a reunião com o cliente até à entrega do trabalho desenvolvido, 

integrei a equipa de dois projetos de candidatura ao Portugal2020 para o Sistema de 

Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Nestes projetos, ajudei 

sobretudo na identificação das oportunidades mais adequadas para as necessidades e 

caraterísticas das empresas clientes em questão e na elaboração dos textos necessários à 

submissão das candidaturas.  

Para além destas duas candidaturas, desenvolvi tarefas para outras equipas no sentido 

de auxiliar os trabalhos que estas tinham a desenvolver, tanto a nível de incentivos financeiros 

como a nível de incentivos fiscais, para determinados clientes. Assim sendo, o meu dia a dia 

na KPMG passava sobretudo pela realização de análises em específico que me eram 

solicitados, pesquisas e organizações de informação, auxílio a trabalhos que estavam a ser 

desenvolvidos por outras equipas e pela realização das tarefas dos projetos a que estava 

alocada.  

O estágio curricular foi então fundamental para perceber quais são os procedimentos 

a seguir e o trabalho desenvolvido por parte de uma consultora que, entre outros, presta 

serviços na área dos incentivos financeiros e fiscais a outras empresas.  

O trabalho prático desenvolvido durante 6 meses na KPMG bem como as formações 

teóricas recebidas sobre os variados incentivos disponíveis às empresas (incluindo sobre o 

SI I&DT e sobre o SIFIDE II), permitiram o desenvolvimento do presente relatório de 

estágio que em grande parte foca-se precisamente sobre os regimes de incentivos 

potenciadores do aumento do investimento das empresas em investigação e 

desenvolvimento (I&D). Assim, por fim, para além de ter sido possível alargar e aprofundar 

os meus conhecimentos sobre os incentivos fiscais e financeiros disponíveis às empresas e 

perceber as respetivas diferenças entre os mesmos, o que é útil para uma análise crítica do 

tema apresentado, também foi possível adquirir capacidades técnicas importantes em Excel 

e em outras ferramentas, úteis na elaboração do presente relatório. 
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2. Introdução e Enquadramento 
 

De acordo com a Comissão Europeia, as políticas fiscais têm um grande impacto nas 

empresas, na economia, nos cidadãos e moldam as nossas finanças públicas e serviços 

públicos  (Commission, 2017). Os impostos são muito importantes não só por uma questão 

de aumentarem a receita do Estado. Segundo a alínea 1 do artigo 103º da Constituição 

Portuguesa, o sistema fiscal pretende satisfazer as necessidades financeiras do Estado e de 

outras entidades públicas e repartir de uma forma justa os rendimentos e a riqueza. O 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) tal como o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) e o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) são 

muito importantes para a captação de receita. Em 2016, a percentagem no total de impostos 

em Portugal de cada um dos impostos atrás referidos, foi de 13,6%, 37,9% e 29% 

respetivamente (PORDATA, 2017j). 

Até aos anos 90 do século XX, os impostos, de facto, tradicionalmente eram 

destinados a financiar os gastos públicos e a promover a equidade e a redistribuição do 

rendimento (Xavier et al., 2013). A partir dos anos 90, contudo, estes passaram a ser vistos 

também como um instrumento de competitividade (Xavier et al., 2013). A globalização, a 

crescente mobilidade de fatores produtivos e a criação da Área do Euro levaram a que uns 

dos instrumentos que nos permitiam ser competitivos, embora artificialmente e 

temporariamente, tal como a política cambial e monetária, desaparecessem (Xavier et al., 

2013). Os impostos diretos, incluindo o IRC, ocupam desde então um papel primordial para 

o incremento da competitividade (Xavier et al., 2013). A tributação das empresas tem um 

impacto significativo na alocação internacional de capital uma vez que o investimento direto 

estrangeiro varia, entre outros, em função da variação nas taxas de imposto (Mooij & 

Ederveen, 2006).  

Pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro entende-se que a promoção da 

competitividade e do investimento tem sido uma prioridade do Governo que durante o ano 

de 2013 adotou determinadas medidas como por exemplo a Reforma do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). Assim, no âmbito desta reforma, diminuiu-se a 

taxa nominal de IRC em dois pontos percentuais e simplificou-se o imposto aumentando a 

competitividade do sistema fiscal ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014). O 

objetivo desta descida foi o de favorecer o crescimento sustentável, o investimento, 

nomeadamente o investimento em I&D, a criação de emprego, e contribuir para o reforço 
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da estrutura de capital das empresas ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014). 

O sistema fiscal português, no seguimento desta lógica, dispõe de um conjunto de benefícios 

fiscais que incidem sobre as sociedades. Entende-se, portanto, que uma diminuição na taxa 

nominal de IRC e um aumento nos incentivos fiscais, contribui positivamente para o 

aumento do investimento, nomeadamente do investimento em I&D, e para o aumento da 

competitividade não significando obrigatoriamente uma diminuição da receita. Uma boa 

gestão do sistema fiscal é muito importante para que se verifique um aumento do 

investimento, da criação de emprego e, no longo prazo, para uma economia verificar um 

crescimento económico sustentável ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014). 

É necessário, portanto, que haja um controlo do nível de impostos e dos apoios às empresas 

sobre a forma de incentivos fiscais. A tributação das empresas tem um efeito negativo grande 

e significativo no investimento empresarial e no empreendedorismo (Djankov, Ganser, 

McLiesh, Maria Ramalho, & Shleifer, 2009). Impostos sobre as empresas mais elevados, 

apesar de não estarem associados a um menor investimento nos serviços devido à sua maior 

economia não oficial e dependência de financiamento através de dívida e não através de 

capitais próprios, estão associados a um menor investimento na indústria transformadora 

(Djankov et al., 2009). As empresas respondem aos aumentos de impostos apresentando um 

número menor de patentes, investindo menos em I&D e trazendo menos novos produtos 

para o mercado, o que, em conjunto, sugere que impostos fiscais mais elevados reduzem os 

incentivos a inovar e desencorajam a tomada de riscos (Mukherjee, Singh, & Žaldokas, 2017). 

Assim sendo, tem havido em Portugal uma tendência histórica de diminuição do IRC. A taxa 

nominal de IRC em Portugal no ano de 1996 era de 36% e desde então sofreu uma 

diminuição significativa apontando atualmente, em 2017, uma taxa de 21%. A menor 

tributação das empresas em conjunto com os apoios sobre a forma de incentivos fiscais têm 

de facto sido uma estratégia utilizada com vista a melhorar o ambiente ao investimento à 

I&D ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014). Aliás, os subsídios fiscais em 

I&D, por exemplo, em Portugal estão entre os mais elevados nos países da OCDE e estão 

muito acima da média da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos (A Progressive Digital 

Media Business, 2013). Em Portugal, os principais incentivos fiscais ao investimento são os 

Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo (BFC), o Regime Fiscal de Apoio 

ao Investimento (RFAI), a Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR) e o Sistema 

de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial II (SIFIDE II). 

Todos estes benefícios são incentivos em sede de IRC e focam-se na importância da redução 

http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/incentivos-fiscais/beneficios-fiscais-contratuais-ao-investimento-produtivo
http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/incentivos-fiscais/rfai
http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/incentivos-fiscais/rfai
http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/incentivos-fiscais/dlrr
http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/incentivos-fiscais/sifide-ii
http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/incentivos-fiscais/sifide-ii
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da coleta das empresas para desencadear incentivos ao investimento. De todos, o SIFIDE II 

tem a particularidade de incentivar o investimento em Investigação e Desenvolvimento 

(I&D). 

Outra forma de aumentar o investimento em I&D atualmente, em Portugal, é através 

dos investimentos no quadro do Portugal 2020, acordo de parceria adotado entre Portugal e 

a Comissão Europeia que define os objetivos temáticos em Portugal que permitem estimular 

o crescimento económico e a criação de emprego. Um dos Instrumentos utilizados por este 

programa é o Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (ID&T) 

que visa intensificar o esforço nacional de I&DT e criar novos conhecimentos com vista ao 

aumento da competitividade das empresas, promovendo a articulação entre estas e as 

entidades do Sistema Científico e Tecnológico. Assim, as empresas, cumprindo com os 

critérios de elegibilidade presentes no Aviso referente à candidatura a que se candidatam, 

podem obter financiamento e concretizar projetos de I&D que se não fossem apoiados por 

este programa, poderiam nem se realizar. Assim, o governo fornece altos subsídios à I&D 

para elevar a produtividade e os padrões de vida dos cidadãos e para que a longo prazo seja 

mais atraente investir na inovação. 

Os incentivos financeiros e os incentivos fiscais são então instrumentos acumuláveis 

(as despesas não cobertas no âmbito dos subsídios à I&D, podem ser objeto de benefício 

fiscal), com características diferentes, que satisfazem objetivos de investimento diferentes e 

que, portanto, podem-se complementar. Tradicionalmente, as políticas públicas 

privilegiavam os incentivos financeiros no sentido de aumentar o investimento empresarial 

em I&D mas mais recentemente tem se registado um crescente aumento do número de 

países com sistemas de incentivos fiscais à I&D, incluindo Portugal, para alcançar o mesmo 

objetivo. Esta tendência explica-se pela crescente escassez de meios financeiros públicos 

disponíveis que se tem vindo a manifestar há já vários anos na Europa e porque os incentivos 

fiscais são instrumentos flexíveis, universais e com condições de acesso mais fáceis que os 

financeiros e que, portanto, vão de encontro às atuais políticas públicas de estímulo à I&D 

empresarial (Carvalho, 2013). 

Face a este enquadramento, o presente relatório de estágio pretende então discutir a 

importância e o crescente mérito que os incentivos fiscais têm tido para o aumento do 

investimento empresarial em I&D em Portugal, constituindo uma ferramenta importante 

para aproximar Portugal da média da UE no que toca às despesas em I&D em percentagem 

do PIB.  
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A metodologia a utilizar serão dois modelos econométricos que terão como principal 

objetivo perceber e analisar o impacto dos incentivos financeiros e fiscais na variável 

explicada “Taxa de Investimento empresarial em I&D” para o período de 1997 a 2015, em 

um dos modelos, e a variável explicada “Despesas em I&D” para o caso de 9 empresas para 

o período de 2010 a 2013, em outro dos modelos. Duas das variáveis explicativas serão o 

montante de incentivos financeiros e o montante de incentivos fiscais concedidos em 

determinado ano no sentido de testar a sua relação com a intensidade de I&D em Portugal, 

em um dos modelos, e com as despesas em I&D de um conjunto de empresas, noutro dos 

modelos. Assim, poderá-se-á entender, em maior detalhe e com maior exatidão, a evolução 

da importância de cada uma das políticas públicas para a intensidade empresarial em I&D 

em Portugal e para as despesas em I&D de um conjunto de empresas portuguesas e, 

portanto, o crescente papel que os incentivos fiscais têm para o aumento da I&D em Portugal 

e, consequentemente, para o aumento da competitividade e desenvolvimento do país.   

O tema da I&D empresarial e dos incentivos fiscais e financeiros disponíveis às 

empresas em Portugal e a sua evolução ao longo do tempo já foi discutido em alguns artigos 

como é o caso do artigo chamado “Investigação e Desenvolvimento Empresarial: investir 

no futuro” de 2006 de Adão Carvalho, do artigo “Financiamento Público à I&D Empresarial 

em Portugal” de 2013 do mesmo autor e do artigo “Improving the Design of Innovation Policies in 

Follower Countries” de 2016 de Mário Rui Silva e Ana Margarida Silva. Contudo, ainda é um 

tema pouco desenvolvido sobretudo nos últimos anos (a partir de 2010) nos quais foi 

introduzido, em 2015, o incentivo financeiro “Portugal2020” (ainda que similar no que se 

refere a I&D ao QREN) e nos quais o incentivo fiscal SIFIDE sofreu uma reforma em 2011. 

Para além disso, no que se refere ao primeiro modelo econométrico que irei desenvolver (o 

modelo 5.1), artigos como o “What drives business Research and Development (R&D) 

intensity across Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

countries?” de 2006 de Martin Falk e “R&D, PATENTING AND GROWTH: THE ROLE 

OF PUBLIC POLICY “ de 2013 de Ben Westmore apesar de provarem que a taxa de 

investimento empresarial em I&D é afetada positivamente pela presença de incentivos 

fiscais, fazem-no apresentando resultados para um conjunto de países e não só para Portugal. 

O presente relatório de estágio irá focar-se apenas em Portugal estimando o modelo 

econométrico no sentindo de obter resultados em específico para o caso português e não 

apresentando resultados globais para um conjunto de países. No que se refere ao segundo 

modelo (o modelo 5.2.), não foi encontrada literatura que analise, para um conjunto de 
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empresas portuguesas, o efeito dos incentivos fiscais nas despesas de I&D dessas mesmas 

instituições, pelo que será um contributo recente que o presente relatório de estágio irá tentar 

fornecer. Modelos deste género já foram desenvolvidos e analisados em outros países 

nomeadamente, e em particular, para empresas de determinadas indústrias e com 

determinadas características. O artigo “Factors affecting firm's R&D investment decisions” 

de Yung-Lung Lai, Feng-Jyh Linb e Yi-Hsin Lin de 2015 que focasse no caso específico de 

empresas públicas na indústria da manufatura da Tailândia, Japão e Coreia e o artigo “The 

determinants of R&D expenditures” de Howe e McFetridge de 1976 relativo a 81 empresas 

canadianas da indústria química, mecânica e elétrica, são exemplos disso. Contudo, no 

presente relatório de estágio, face à escassa informação relativa às despesas em I&D 

realizadas pelas empresas portuguesas e face à escassa informação relativa aos incentivos 

fiscais à I&D concedidos às mesmas, não foi possível escolher um conjunto de empresas 

com certas características em comum. Cada uma das empresas incluídas na amostra do 

modelo econométrico 5.2., foi escolhida tendo em conta apenas como critério a 

disponibilidade dos seus dados, tais como o nível das suas despesas em I&D e o montante 

de incentivos fiscais que beneficiou ao longo dos anos.  
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3. I&D: a sua importância e o contexto português 

 

3.1. Definição de I&D 

Investigação e Desenvolvimento (I&D) corresponde, de acordo com o Manual de 

Frascati de 2015, ao trabalho criativo e sistemático realizado para aumentar o stock de 

conhecimento sobre a humanidade, a cultura e a sociedade e para conceber novas aplicações 

do conhecimento disponível (OECD, 2015). 

A Investigação e Desenvolvimento tem um resultado final incerto e com a mesma 

pretende-se realizar novas descobertas, baseadas em conceitos ou hipóteses originais, e 

produzir resultados que podem ser livremente transferidos ou negociados no mercado 

(OECD, 2015). Para que uma atividade seja considerada uma atividade de I&D, ela deve 

cumprir com cinco critérios principais (OECD, 2015). A atividade deverá ser nova, criativa, 

incerta, sistemática e transferível e/ou reproduzível (OECD, 2015). 

As atividades de I&D, com as características atrás mencionadas, dividem-se em três 

tipos: pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental (OECD, 2015). A 

pesquisa básica é um trabalho experimental ou teórico sem qualquer aplicação particular ou 

uso em vista que é realizado principalmente para adquirir novos conhecimentos sobre os 

fundamentos subjacentes a fenómenos e factos observáveis (OECD, 2015). A pesquisa 

aplicada é também uma investigação realizada para adquirir novos conhecimentos, mas, por 

sua vez, com o objetivo de alcançar um objetivo em específico ou um fim prático (OECD, 

2015). Por fim, desenvolvimento experimental é um trabalho sistemático, baseado em 

conhecimento adquirido com investigação e experiência prática, que produz conhecimento 

adicional e que é direcionado para a produção de novos produtos ou processos ou para 

melhorar os produtos ou processos já existentes (OECD, 2015). 

Apesar de a definição de I&D do Manual de Frascati ser a internacionalmente 

utilizada, existem outras definições relevantes referidas noutras fontes. Por exemplo, a 

organização “Financial Accounting Standards Board” define I&D separando os dois termos. 

Define “investigação” como sendo pesquisa planeada ou pesquisa crítica que visa a 

descoberta de novos conhecimentos com a esperança de que tal conhecimento seja útil no 

desenvolvimento de um novo ou melhorado produto ou serviço ou de um novo ou 

melhorado processo ou técnica e define “desenvolvimento” como sendo a tradução de 

descobertas, de pesquisas ou de outros conhecimentos em um plano ou projeto para um 

novo produto ou processo, ou para uma melhoria significativa de um produto ou processo 
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existente em que o objetivo poderá ser apenas o usufruto do novo ou melhorado produto 

ou processo ou poderá ser mesmo a sua introdução no mercado e subsequente 

comercialização (FASB, 1974). Já o Instituto Nacional de Estatística (INE), define I&D 

como sendo “todo o trabalho criativo prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar 

o conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da 

sociedade, bem como a utilização desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações.” 

(INE, 2017). 

No que se refere à legislação Portuguesa, e para dar um melhor enquadramento do 

conceito de I&D tendo em conta o tema presente focado em incentivos fiscais, o artigo 36º 

do capítulo V do código fiscal do investimento ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de 

Outubro," 2014) indica o conceito de “Despesas de investigação” e de “Despesas de 

desenvolvimento”. “Despesas de investigação” são as realizadas pelo sujeito passivo de IRC 

com vista à aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos e “Despesas de 

desenvolvimento” são as realizadas pelo sujeito passivo de IRC através da exploração de 

resultados de trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos científicos ou técnicos 

com vista à descoberta ou melhoria substancial de matérias-primas, produtos, serviços ou 

processos de fabrico ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014). Também o 

Decreto-lei nº 287/2007, referente ao enquadramento nacional dos sistemas de incentivos 

ao investimento das empresas no âmbito do Quadro de Referência de Estratégia Nacional 

(QREN) que vigorou de 2007 a 2013, indica que Investigação e desenvolvimento (I&D) é 

“todo o trabalho criativo realizado de forma organizada e sistemática com o objectivo de 

aumentar o conhecimento e o seu uso para inventar novas aplicações, distinguindo-se do 

ponto de vista funcional as seguintes categorias de actividades de I&D: investigação 

fundamental, investigação aplicada e desenvolvimento experimental” ("Decreto-Lei nº 

287/2007," 2007).  

Pode-se então concluir, em resumo, que Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

refere-se às atividades de investigação e desenvolvimento novas, criativas, incertas, 

sistemáticas e transferíveis e/ou reproduzíveis que uma empresa conduz para desenvolver 

novos conhecimentos científicos ou técnicos ou para melhorar os produtos e procedimentos 

existentes ou, ainda, para conseguir desenvolver novos produtos e procedimentos.  

De referir que o presente tema apenas focar-se-á neste conceito de I&D e não no 

conceito de inovação que às vezes é indevidamente confundido com o primeiro. Inovação 

corresponde a todas as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e 
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comerciais que têm como objetivo implementar produtos e processos tecnologicamente 

novos ou melhorados (OECD, 2002). I&D, por outro lado, é apenas uma destas atividades 

e pode verificar-se em diferentes fases do processo de inovação (OECD, 2002). 

  

3.2. Impacto da I&D na Economia de um País 

O investimento em Investigação e Desenvolvimento é um dos temas centrais deste 

relatório de estágio. A razão pela qual os países têm dado atenção ao montante de 

investimento em I&D em percentagem do PIB que incorrem deve-se ao facto de que as 

despesas em I&D são fundamentais para manterem a sua competitividade e verificarem um 

crescimento económico sustentado. A partir de vários estudos que já foram feitos relativos 

ao efeito das despesas em I&D no crescimento económico, cujos resultados são variados, 

percebe-se que os investimentos em I&D são um dos fatores fulcrais para que se verifique 

um crescimento económico sustentado, mais inovação e efeitos positivos na produtividade 

de um país (Gumus & Celikay, 2015). Para além disso, também se entende que países que 

investem mais em I&D têm uma economia com maior performance e produzem produtos 

de maior valor acrescentado (Gumus & Celikay, 2015). Para os países, mais do que ter 

informação, é fundamental ter o conhecimento para usar da melhor maneira essa mesma 

informação e criar valor (Akcali & Sismanoglu, 2015). É neste sentido que a inovação é 

fundamental e permite criar benefícios económicos e sociais (Akcali & Sismanoglu, 2015). A 

inovação, possível através do investimento em I&D feito por parte de um país, permite 

aumentar a produtividade e, portanto, a riqueza nacional, algo cada vez mais crucial face à 

crescente competitividade internacional (Akcali & Sismanoglu, 2015). A inovação promove 

a competição tecnológica e permite obter preços mais competitivos pelo que é um fator 

importante para explicar a produtividade de um país e, consequentemente, o seu crescimento 

(Akcali & Sismanoglu, 2015). O artigo “Innovation and the Effect of Research and 

Development (R&D) Expenditure on Growth in Some Developing and Developed 

Countries” de Burcay Akcali e Elcin Sismanoglu de 2015 investiga a relação entre despesas 

em I&D, como um indicador de inovação, e o crescimento económico de 19 países 

desenvolvidos e em desenvolvimento pelo mundo, incluindo Portugal, durante o período de 

1990 a 2013. O estudo conclui que, para todos os países, existe uma relação positiva e 

significativa entre despesas em I&D e crescimento. Nomeadamente, em Portugal quando há 

um aumento das despesas em I&D em 1%, a economia cresce em 0.3%. Apesar de Portugal, 
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tal como a Áustria e a Islândia, ser um dos países deste estudo com menor impacto das 

despesas de I&D no seu crescimento, continua a verificar efeitos positivos fruto do 

investimento em I&D.  

O similar se verifica do lado das empresas. Despesas em I&D feitas por empresas e 

políticas do estado orientadas para incentivar as empresas a incorrer em mais despesas com 

atividades de I&D, são agora consideradas variáveis que têm um impacto no crescimento das 

mesmas (Soares, Pereira, & Brandão, 2014). As firmas, tendo em conta a relação positiva 

entre investimento em I&D e o seu crescimento, investem os seus recursos em I&D para 

crescerem, aumentarem as suas vendas e, em última instância, sobreviverem (García-Manjón 

& Romero-Merino, 2012). As empresas esperam que a criação de conhecimento influencie 

positivamente o crescimento das suas vendas, do seu lucro e da sua criação de emprego 

(García-Manjón & Romero-Merino, 2012). O investimento em I&D por parte das empresas 

é fundamental para estas conseguirem melhorar a sua capacidade de absorção de 

conhecimento, ao se relacionarem com entidades externas, e de usarem esse conhecimento 

para crescerem (Gilsing, Nooteboom, Vanhaverbeke, Duysters, & van den Oord, 2008). O 

artigo chamado “Research, development, and firm growth. Empirical evidence from 

European top R&D spending firms” de Juan V. García-Manjóna, M. Elena Romero-Merino 

de 2012, analisa, com recurso a um modelo econométrico, o efeito da intensidade de I&D 

no crescimento das vendas de 754 empresas europeias durante o período de 2003 a 2007. Os 

resultados do modelo revelaram que existe um efeito positivo da intensidade em I&D no 

crescimento das vendas de uma empresa, especialmente se esta pertencer ao setor de alta 

tecnologia (García-Manjón & Romero-Merino, 2012). O Paper chamado “The Effects of 

R&D Intensity and Tax Incentives on Firms' Growth - Empirical Evidence from World's 

Top R&D Spending Firms between 2003 and 2012” de Tiago Soares, Samuel Pereira e Elísio 

Brandão de 2014 também relaciona a intensidade em I&D com o crescimento das empresas. 

O estudo, que abrange 35 sectores de atividade, foi feito para 1127 empresas de 21 países 

diferentes para o período de 2003 a 2012 e concluí que o investimento que uma empresa faz 

em I&D durante os últimos 2 anos permite aumentar o seu crescimento líquido das vendas 

(Soares et al., 2014).  

Os investimentos na área de investigação não só permitem reforçar o 

desenvolvimento do setor privado e público, como também, subsequentemente, melhorar as 

condições de vida da população (Pece, Simona, & Salisteanu, 2015). Assim sendo, o 

investimento em I&D é fundamental para promover a produtividade, competitividade e 
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crescimento de um país, para promover as vendas e a criação de emprego em uma empresa 

e, ainda, para promover a qualidade de vida da população.   

 

3.3. I&D Empresarial em Portugal e Metas a Atingir 

Portugal, relativamente à média da UE (28) e da OCDE, revela um desempenho 

fraco em termos de inovação tendo em conta o seu baixo número de patentes e de marcas 

registadas no estrangeiro, de acordo com dados obtidos relativos ao período entre 2009 e 

2011 (OCDE, 2014).  

 

Fonte: (OCDE, 2014) 1 

 

Portugal também regista uma taxa de Investimento em I&D inferior à média dos 

países europeus e da OCDE (OCDE, 2014). Dados relativos à taxa de investimento em I&D 

de Portugal e da média dos 28 países da União Europeia bem como os objetivos traçados 

pelos mesmos nesta matéria ao longo do tempo estão indicados no Quadro 1, a seguir 

apresentado: 

                                                           
1 Segundo o artigo da OCDE de 2014, patentes triádicas são as patentes que efetuam o 
pedido de registo de patente no Instituto Europeu de Patentes (IEP), no Instituto Japonês 
de Patentes (IJP) e no Instituto de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO) e marcas 
registadas no estrangeiro correspondem ao número de pedidos apresentados nos Estados 
Unidos, na União Europeia e no Japão, corrigido da propensão média relativa de outros 
países em submeter pedido nestes três países (OCDE, 2014). 
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Quadro 1: Despesas em I&D totais e pelo setor de execução empresas em Portugal e na 

UE(28) em % do PIB e respetivos objetivos em I&D demarcados entre 1997 e 2016 

 

Anos 

Taxa de 

Investimento em 

I&D  

Taxa de Investimento 

Empresarial em I&D 

 

Objetivos a alcançar – Portugal e 

UE (28) 

1997 Portugal: 0,56 

Média da UE: - 

Portugal: 0,13 

Média da UE: - 

 

1998 Portugal: 0,62 

Média da UE: - 

Portugal: 0,14 

Média da UE: - 

 

1999 Portugal: 0,68 

Média da UE: - 

Portugal: 0,15 

Média da UE: - 

 

2000 Portugal: 0,72 

Média da UE: 1,77 

Portugal: 0,2 

Média da UE: 1,15 

UE (de 2000 a 2004) - Estratégia de 

Lisboa com o objetivo de preparar a 

transição para uma economia e uma 

sociedade baseadas no conhecimento e 

atingir 3% do PIB em despesas de 

I&D 

2001 Portugal: 0,76 

Média da UE: 1,78 

Portugal: 0,24 

Média da UE: 1,15 

2002 Portugal: 0,72 

Média da UE: 1,79 

Portugal: 0,23 

Média da UE: 1,14 

2003 Portugal: 0,70 

Média da UE: 1,78 

Portugal: 0,23 

Média da UE: 1,13 

2004 Portugal: 0,73 

Média da UE: 1,75 

Portugal: 0,26 

Média da UE: 1,11 

2005 Portugal: 0,76 

Média da UE: 1,74 

Portugal: 0,29 

Média da UE: 1,1 

UE (de 2005 a 2010) - Revisão da 

Estratégia de Lisboa: Objetivo de 

atingir uma intensidade de I&D média 

de 3% do PIB em 2010 (2% para o 

sector empresarial) 

Portugal (de 2005 a 2010) - Plano 

Tecnológico de 2005 definiu o 

objetivo de atingir um peso da I&D 

Empresarial no PIB de 0,8% até 2010 

2006 Portugal: 0,95 

Média da UE: 1,76 

Portugal: 0,44 

Média da UE: 1,12 

2007 Portugal: 1,12 

Média da UE: 1,77 

Portugal: 0,58 

Média da UE: 1,12 

2008 Portugal: 1,45 

Média da UE: 1,84 

Portugal: 0,72 

Média da UE: 1,16 

2009 Portugal: 1,58 

Média da UE: 1,93 

Portugal: 0,75 

Média da UE: 1,19 

2010 Portugal: 1,53 

Média da UE: 1,93 

Portugal: 0,7 

Média da UE: 1,19 

2011 Portugal: 1,46 

Média da UE: 1,97 

Portugal: 0,69 

Média da UE: 1,24 

UE (de 2011 a 2016) - Objetivo da 

Estratégia Europa 2020 (Agenda 
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2012 Portugal: 1,38 

Média da UE: 2,01 

Portugal: 0,68 

Média da UE: 1,27 

2020): aumentar as despesas em I&D 

para 3% do PIB 

Portugal (de 2011 a 2016) - 

Contributo de Portugal para a 

Estratégia Europa 2020: atingir até 

2020 despesas em I&D em % do PIB 

de 3%. 

2013 Portugal: 1,33 

Média da UE: 2,02 

Portugal: 0,63 

Média da UE: 1,28 

2014 Portugal: 1,29 

Média da UE: 2,03 

Portugal: 0,6 

Média da UE: 1,3 

2015 Portugal: 1,24 

Média da UE: 2,04 

Portugal: 0.58 

Média da UE: 1,31 

2016 Portugal: 1,27 

Média da UE: 2,03 

Portugal: 0,61 

Média da UE: 1,32 

Fontes: (Eurostat, 2018), (Carvalho, 2006), (OECD, 2014), (Fernandes, 2013) 2 

 

Tendo em conta os dados presentes no Quadro 1, entende-se que entre 2000 e 2016 

Portugal registou uma taxa de investimento em I&D inferior à média dos 28 países da União 

Europeia e que, apesar de essa taxa ter vindo a aproximar-se da média europeia, 

principalmente a partir de 2005, ainda está significativamente longe da mesma. Pela análise 

do quadro 1 também se conclui que Portugal entre 2000 e 2016 tem uma taxa de investimento 

empresarial em I&D abaixo da média dos 28 países da União Europeia, sendo esta diferença 

ainda mais significativa do que a diferença da taxa de investimento em I&D entre Portugal e 

a UE (28). De facto, Portugal não só tem uma intensidade de I&D empresarial inferior à 

maioria dos países da UE, como também até 2005 apresentava uma estrutura de investimento 

em I&D invertida já que o peso das despesas em I&D do sector empresarial no total das 

despesas em I&D de todos os setores de execução que incluí o sector Estado, Ensino 

Superior, Empresas e Instituições Privadas sem fins lucrativos (IPSFL), era baixo (Carvalho, 

2006). A partir de 2005, contudo, o setor de execução empresas passou a ter um peso superior 

no total das despesas em I&D em Portugal. Em 2000 a intensidade empresarial em I&D era 

bastante reduzida em Portugal face à média dos 28 países da UE e, mais tarde, em 2016, 

verificou-se uma taxa de investimento em I&D empresarial muito mais elevada e mais 

próxima da média dos países da UE (28), apesar de ainda estar abaixo da mesma. 

Relativamente às Figuras 5 e 6, presentes em baixo, estas demonstram como de facto 

em Portugal entre 1997 e 2016 a despesa total em I&D por setor de execução deixou de 

                                                           
2 Não existem dados disponíveis acerca das despesas em I&D totais e das despesas em 
I&D do setor de execução empresas para a média da UE (28) no ano 1997, 1998 e 1999. 
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depender sobretudo no setor Estado e Ensino Superior, e passou a ser sobretudo justificada 

pelo sector Empresarial com um peso de 48% sobre o total das despesas em I&D. 

 

Fonte: (Eurostat, 2018) 

 

Fonte: (DGEEC, DSECTSI, & DECT, 2018) 

 

Em 2016, Portugal registou uma despesa total em I&D no valor total de 2.388 

milhões de euros que se distribui pelos quatro setores de execução da seguinte maneira: no 

valor de 1.156 milhões de euros para as Empresas, no valor de 126 milhões de euros para o 

Estado, no valor de 1.068 milhões de euros para o Ensino Superior e no valor de 38 milhões 

de euros para as instituições privadas sem fins lucrativos (IPSFL) (DGEEC et al., 2018). 

Os esforços que Portugal tem apresentado não só a nível da implementação de mais 

e melhores incentivos fiscais e financeiros à I&D, que mais à frente irão ser desenvolvidos, 

como também a nível da tentativa de ir de encontro com determinados objetivos definidos 

a nível nacional e europeu relativos à taxa de investimento empresarial em I&D e à taxa de 

13%
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8%

Figura 2 - Despesa Total em I&D por setor de execução 
(%) em 1997

Empresas Estado Ensino Superior IPSFL
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Figura 3 - Despesa total em I&D por setor de execução 
(%) em 2016

Empresas Estado Ensino Superior IPSFL
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investimento total em I&D, como se observa no Quadro 1, têm contribuído para esta 

evolução positiva de aumento da taxa de investimento em I&D em Portugal. 

Importa assim explicar como surgiram os objetivos resumidos no Quadro 1. Em 

Março de 2000, o Conselho Europeu realizou em Lisboa uma reunião extraordinária com o 

objetivo de definir uma estratégia que permitisse a União Europeia ter a economia baseada 

no conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo (Conselho Europeu de Lisboa 23-24 

de Março de 2000, 2000). Assim, entre outros e mais especificamente no que se refere à I&D, 

era necessário estimular a criação de infra estruturas de conhecimento e fomentar a inovação 

já que em economias avançadas, como é o caso das economias dos países que compõem a 

União Europeia, a I&D, a inovação e o conhecimento são a principal fonte de crescimento 

da economia (Conselho Europeu de Lisboa 23-24 de Março de 2000, 2000).  

Em 2005, contudo, a Estratégia de Lisboa definida em 2000, sofreu uma revisão uma 

vez que se chegou à conclusão de que os progressos realizados não eram suficientes e, no 

geral, a Europa ainda estava longe de atingir todo o potencial definido pela Estratégia de 

Lisboa (Barroso, 2005). A nível do conhecimento e inovação, a revisão da Estratégia de 

Lisboa estabelece novas ações para atingir a visão de Lisboa (Barroso, 2005). Por esta altura, 

em 2005, a UE apenas consagrava 1,74% do seu PIB à I&D pelo que era importante 

tomarem-se novas ações para que a mesma se aproximasse do objetivo da Estratégia de 

Lisboa de atingir 3% do PIB em despesas de I&D. Para que isto fosse possível, era então 

necessário despesas públicas mais eficazes, incentivos financeiros e fiscais mais fortes (para 

fomentar o investimento em I&D por parte das empresas) e mais investigadores motivados 

e com formações de qualidade (Comunicação ao Conselho Europeu da Primavera, 2005). 

Cada um dos Estados Membros, nos seus programas nacionais no âmbito da Estratégia de 

Lisboa, teria então que definir objetivos que permitissem a UE atingir o objetivo de obter 

3% do PIB em despesas de I&D até 2010 (Comunicação ao Conselho Europeu da Primavera, 

2005). A realização de mais investimentos por parte do sector privado era fundamental pois 

grande parte do atraso relativo ao cumprimento dos objetivos delineados em 2000 para 2010 

a nível de I&D, devia-se ao subinvestimento do setor privado (Comunicação ao Conselho 

Europeu da Primavera, 2005).  

No caso português, em particular, o Plano Tecnológico (PT), o Programa de 

Estabilidade e Crescimento (PEC), o Plano Nacional de Emprego (PNE), a Estratégia 

Nacional para a Proteção Social e Inclusão Social (EPSIC), o Plano Nacional Planeamento e 

Ordenamento do Território (PNPOT), entre outros, constituíram pilares da aplicação da 
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Estratégia de Lisboa em Portugal. Relativamente ao conhecimento, I&D e inovação, o XVII 

Governo Constitucional apostou no Plano Tecnológico como forma de delinear objetivos 

para a I&D nacional e, portanto, promover um desenvolvimento sustentado (Plano Tecnológico: 

Uma estratégia de crescimento com base no Conhecimento, Tecnologia e Inovação, 2005). O Plano 

Tecnológico “é um plano de acção para levar à prática um conjunto articulado de políticas 

que visam estimular a criação, difusão, absorção e uso do conhecimento, como alavanca para 

transformar Portugal numa economia dinâmica e capaz de se afirmar na economia global.” 

(Plano Tecnológico: Uma estratégia de crescimento com base no Conhecimento, Tecnologia e Inovação, 2005). 

O mesmo contava com três eixos de ação (conhecimento, tecnologia e inovação) e cada um 

deles tinha definidas determinadas metas que se pretendiam atingir até 2010. O eixo relativo 

à inovação, tinha como uma das suas metas aumentar para 0,8% o peso no PIB das despesas 

das empresas em I&D (Plano Tecnológico: Uma estratégia de crescimento com base no Conhecimento, 

Tecnologia e Inovação, 2005). Tendo em atenção os valores do Quadro 1, entende-se que o 

objetivo para Portugal de atingir um peso da I&D Empresarial no PIB de 0,8% até 2010 não 

foi atingindo, registando-se, pelo contrário, uma taxa de 0,7%. O mesmo se verificou para a 

meta estabelecida para a UE (28) de atingir 3% do PIB em despesas em I&D em 2010, 

registando-se, em contraste, uma taxa de 1,93%. Assim sendo, pode-se dizer que a Estratégia 

de Lisboa terminou sem que os seus objetivos fossem minimamente cumpridos (Fernandes, 

2013). Nesse sentido, depois de a Estratégia de Lisboa ter expirado, surgiu a Estratégia 

Europa 2020. Atualmente, e desde 2010, a Estratégia Europa 2020 (Agenda 2020) define os 

objetivos de I&D para a UE e para Portugal a atingir até 2020. A mesma define então as 

prioridades e objetivos da União Europeia até 2020, foi aprovada pela Comissão, Estados-

Membros e Parlamento Europeu, substituiu a Estratégia de Lisboa e é a guia e a 

condicionadora dos próximos fundos, programas e instrumentos financeiros da UE 

(Fernandes, 2013). A mesma conta com 3 prioridades, 7 ações emblemáticas e 5 grandes 

objetivos a atingir (Fernandes, 2013). Um dos 5 grandes objetivos a atingir é ao nível da I&D 

e inovação. Neste campo, pretende-se, até 2020, aumentar para 3% do PIB o investimento 

público e privado da UE em I&D e inovação e melhorar as condições de crescimento do 

setor (Fernandes, 2013). Com base nestes 5 objetivos a atingir definidos na Agenda 2020, 

cada Estado-Membro estabelece as suas próprias metas (Fernandes, 2013). Em Portugal, o 

seu Pograma de Reforma Nacional define que até 2020 as suas despesas em investigação e 

desenvolvimento devem ter um peso de 3% no PIB nacional tal como indicado no Quadro 

1 (Fernandes, 2013). 
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Pode-se então concluir que o estabelecimento de objetivos no âmbito da Estratégia 

de Lisboa e da Estratégia Europa 2020 e a contínua aposta, como parte destas estratégias, 

em incentivos financeiros e fiscais mais atrativos, são fundamentais no percurso que Portugal 

tem tido em I&D. Esse percurso, como já foi referido, é marcado por um contínuo aumento 

do investimento em I&D em Portugal (apesar de este ainda se situar abaixo da média da UE 

(28)) e por uma evolução bastante positiva, entre 2005 e 2016, no montante de despesas em 

I&D incorrido pelo setor de execução empresas relativamente ao total das despesas em I&D. 

O seguinte gráfico ilustra isso mesmo: 

 

Fonte: (DGEEC, 2018) 
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4. Incentivos à I&D e o seu Impacto em Portugal 

 

4.1. Importância dos Incentivos Fiscais para as Despesas Empresariais em I&D 

Tendo em conta a situação observada de Portugal a nível do seu investimento em 

I&D, é fundamental que continuem a ser tomadas medidas para que as suas despesas em 

I&D continuem a aumentar e para que se aproximem cada vez mais da média da UE (28). 

Os incentivos financeiros e fiscais, como já foi referido anteriormente, são fundamentais para 

apoiar os Estados-membros da UE, incluindo Portugal, a alcançar os seus objetivos de 

aumento da sua intensidade em I&D. Nomeadamente, estes incentivos são instrumentos 

previstos na Estratégia de Lisboa e na Estratégia Europa 2020 como forma de alcançar os 

objetivos de I&D traçados.  

Os incentivos financeiros são financiamentos públicos diretos que permitem às 

empresas, mediante a candidatura de um projeto seu a um concurso, ter a oportunidade de 

beneficiar de um determinado montante financeiro que varia conforme as despesas 

consideradas elegíveis incorridas no âmbito do projeto submetido a concurso. Os incentivos 

fiscais, por outro lado, são financiamentos públicos indiretos que permitem reduzir a coleta 

em sede de IRC a pagar pelas empesas ao Estado no montante relativo a uma determinada 

percentagem que incide sobre determinadas despesas elegíveis. As despesas elegíveis no 

âmbito de cada um dos incentivos deverão estar claramente definidas na legislação 

correspondente. Cada um dos incentivos são concedidos sobre diferentes formas e assumem 

diferenças entre eles que vão ser mais à frente desenvolvidas, depois de terem sido descritos 

quais os incentivos presentes em Portugal. Estes incentivos surgiram sobretudo porque o 

retorno social das atividades de I&D é superior ao retorno privado pelo que é necessário 

aplicar algumas medidas políticas para colmatar a diferença entre os dois e, portanto, 

fomentar o investimento em I&D por parte das empresas (Soares et al., 2014). Para além 

disso, segundo a OCDE, os governos apoiam/incentivam o investimento em I&D por parte 

das empresas uma vez que a I&D é um fator chave para o crescimento no longo prazo dos 

países, permite manter postos de trabalho durante períodos de crise, aumenta a atratividade 

de um país como um possível destino para investir em I&D e permite a empresas de pequena 

dimensão investir em I&D sem contrair dívidas demasiado elevadas (OECD, 2010). Existem 

vários tipos de incentivos fiscais. Segundo um estudo sobre incentivos fiscais à I&D feito 

em 2014 pela Comissão Europeia, existem quatro diferentes tipos de incentivos fiscais à 
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I&D: créditos fiscais, subsídios reforçados, depreciação acelerada e redução da taxa de 

imposto empresarial sobre os direitos de propriedade intelectual (Straathof et al., 2014). De 

todos os incentivos fiscais existentes, Portugal utiliza apenas dois destes instrumentos: o 

crédito fiscal à I&D e a redução da taxa de imposto empresarial sobre os direitos de 

propriedade intelectual (Straathof et al., 2014). O crédito fiscal à I&D permite reduzir a taxa 

de imposto que uma empresa tem que pagar no montante correspondente a uma determinada 

percentagem que incide sobre as despesas elegíveis em I&D (Straathof et al., 2014) e a 

redução da taxa de imposto empresarial sobre os direitos de propriedade intelectual, também 

chamada de “Patent Box”, permite às empresas terem uma taxa de imposto empresarial mais 

baixa sobre os lucros gerados por patentes de um determinado país (Köhler, Laredo, & 

Rammer, 2012). No presente relatório de estágio, por ter influência nas despesas em I&D, 

apenas é dada atenção ao crédito fiscal à I&D que é aplicado em Portugal através do SIFIDE 

II.  

A importância dos incentivos fiscais por parte das empresas já foi abordada pelo paper 

de 2014 de Tiago Soares, Samuel Pereira e Elísio Brandão chamado “The Effects of R&D 

Intensity and Tax Incentives on Firms' Growth - Empirical Evidence from World's Top 

R&D Spending Firms between 2003 and 2012” tendo-se chegado à conclusão de que a 

existência numa empresa de créditos fiscais à I&D durante 3 anos permite aumentar o 

crescimento líquido das vendas da mesma (Soares et al., 2014). O working paper de 2013 

chamado “R&D, Patenting and Growth: The Role of Public Policy Economics Department 

Working Papers No. 1047” de Ben Westmore também prova a importância dos incentivos 

fiscais através do desenvolvimento de um estudo que envolveu 19 países durante o período 

de 1980 a 2008 e que concluiu que os incentivos fiscais à I&D, tal como os incentivos 

financeiros, estão positivamente relacionados com as despesas em I&D por parte das 

empresas (Westmore, 2013).  

 

4.2. Incentivos Financeiros e Fiscais à I&D em Portugal e a sua evolução 

Em Portugal, existem então incentivos financeiros e incentivos fiscais que incentivam 

as empresas a investir, nomeadamente em I&D, fundamentais para o crescimento e 

desenvolvimento económico do país, que sem eles teria sido inferior ao que se tem verificado 

nas últimas décadas. A partir de Janeiro de 1986, com a adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia (CEE), Portugal passou a ser apoiado pelos fundos estruturais e de 
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coesão da Comissão Europeia no sentido de se aproximar do nível de desenvolvimento da 

média dos países Europeus (Cavaco, 2010). Os apoios que tem recebido desde então têm 

sido fundamentais para o seu desenvolvimento económico e social (Cavaco, 2010). Os 

programas de apoio, desde 1986 até atualmente, podem ser divididos por 6 fases diferentes: 

“Anterior Regulamento” ou “Antigo Fundo”, Primeiro Quadro Comunitário de Apoio 

(QCA I), Segundo Quadro Comunitário de Apoio (QCA II), Terceiro Quadro Comunitário 

de Apoio (QCA III), Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) e Portugal2020. 

Todos estes programas são concursos a que as empresas podem concorrer no sentido de 

conseguir obter um certo financiamento. São, portanto, incentivos financeiros que têm 

apoiado, entre outros, o setor empresarial português. No que se refere a incentivos fiscais, 

estes apenas surgiram mais tarde, em 1997. Apesar disso, e como vai ser desenvolvido, estes 

têm um papel muito importante, e em crescimento, para o maior investimento de Portugal 

em I&D, não devendo ser desvalorizados relativamente aos incentivos financeiros. 

De 1986 a 1988, vigorou o chamado “Anterior Regulamento” ou “Antigo Fundo” 

apoiado pelos fundos estruturais Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 

Fundo Social Europeu (FSE) e Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 

(FEOGA-O) com apoios que atingiram o valor total de cerca de 237 milhões de contos. 

Nomeadamente, os apoios do FEDER para o desenvolvimento regional possibilitaram a 

realização de 2.262 projetos de investimento e de cerca de 650 projetos integrados em 4 

programas que são o Programa Nacional de Interesse Comunitário de Incentivos à 

Actividade Produtiva (PNICIAP), Programas específicos para certas áreas como o STAR 

(telecomunicações) e o VALOREN (energia) e Operação Integrada de Desenvolvimento do 

Norte Alentejano. Neste período foram essencialmente concedidos apoios financeiros a 

projetos públicos de infraestruturas e de estudos à indústria portuguesa, à formação de 

jovens, ao emprego jovem, a desempregados de longa duração, grupos considerados 

prioritários (mulheres, imigrantes e deficientes) e a formadores e à modernização da 

agricultura e da pesca nacionais (Cavaco, 2010).  

De seguida, na segunda fase, houve alterações significativas nas intervenções 

comunitárias passando a haver, nomeadamente, perspetivas financeiras para um período de 

5 anos, alterando a maneira como os fundos comunitários eram concedidos, os montantes 

de financiamento triplicaram passando a representar cerca de 31% do orçamento 

comunitário, houve definição de objetivos para as regiões menos desenvolvidas, houve um 

enquadramento dos projetos em programas plurianuais, plurissectoriais e, caso fosse 
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possível, inter-regionais para que os projetos fossem de encontro a determinados objetivos 

e, pela primeira vez, o conceito de avaliação introduziu-se na conceção destes incentivos 

financeiros (CCDRC, 2017). Esta segunda fase corresponde então ao período entre 1989 e 

1993 com a vigência do Primeiro Quadro Comunitário de Apoio (QCA I) que surgiu como 

resultado de um processo de negociação entre a Comissão Europeia e as autoridades 

nacionais. Nesta fase surge também em Portugal de 1988 a 1992 e enquadrado no QCA I, o 

Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP) com um 

financiamento total de 360 milhões de contos proveniente de diferentes fontes de 

financiamento: fundos estruturais (FEDER e FSE), empréstimos BEI e Linha Orçamental 

Específica (LOE/ PEDIP) (AD&C, 2018). Segundo o Decreto-Lei 483-D/88 de 28 de 

Dezembro, a aprovação deste Programa decorreu da necessidade urgente da indústria 

nacional portuguesa se adaptar estruturalmente às novas condições de mercado, fruto da 

integração de Portugal na CEE e ainda pela maior competitividade que teria que adquirir no 

futuro com a criação do mercado único europeu em Janeiro de 1993 ("Decreto-Lei 483-

D/88, de 28 de Dezembro," 1988).  O presente sistema de incentivo tinha como objetivo “o 

fortalecimento da estrutura produtiva e da base tecnológica industrial, incentivando a 

inovação e a modernização das empresas industriais, designadamente através da elevação dos 

níveis de qualidade, eficiência e grau de competitividade das mesmas, tendo em consideração 

as respetivas implicações ambientais” ("Decreto-Lei 483-D/88, de 28 de Dezembro," 1988). 

Para fins de enquadramento na legislação do PEDIP, “são susceptíveis de apoio no âmbito 

do Sistema: os projectos de investimento em aquisição e desenvolvimento de tecnologia; os 

projectos de investimento em inovação e modernização; os projectos de investimento em 

gestão da qualidade e protecção do ambiente e os investimentos de carácter pontual em 

equipamento” ("Decreto-Lei 483-D/88, de 28 de Dezembro," 1988). O PEDIP apoia então 

diferentes projetos incluindo projetos de investimento em inovação e modernização pelo que 

é o Sistema de Incentivo nesta época mais relevante para a análise dos apoios concedidos ao 

longo do tempo em I&D. 

De 1994 a 1999, surge o Quadro Comunitário de Apoio II (QCA II), assinado em 28 

de fevereiro de 1994, que tinha principais objetivos aproximar-se da União Europeia e 

reduzir assimetrias regionais internas (Cavaco, 2010). Durante o período de vigência do QCA 

II, foi aplicável a todo o território nacional o Programa Específico para o Desenvolvimento 

da Indústria Portuguesa II (PEDIP II) que pretendia consolidar e reforçar os resultados já 

conseguidos pelo PEDIP, focando-se na modernização do tecido económico, no reforço da 
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capacidade de resposta às rápidas mutações tecnológicas e de mercado e na promoção da 

modernização, diversificação e internacionalização da estrutura industrial nacional 

("Decreto-lei n.º 177/94 de 27 de Junho," 1994). O programa prossegue os seus objetivos 

através de sistemas de incentivos que se subdividem nos seguintes: Sistema de Incentivos a 

Estratégias de Empresas Industriais (SINDEPEDIP); Sistema de Incentivos à Consolidação 

das Infra-Estruturas Tecnológicas e da Qualidade (SINFRAPEDIP); Sistema de Incentivos 

a Serviços de Apoio à Indústria (SINAIPEDIP); Sistema de Incentivos à Consolidação das 

Escolas Tecnológicas (SINETPEDIP) e Sistema de Incentivos à Engenharia Financeira para 

Apoio às Empresas (SINFEPEDIP). O Sistema de Incentivos a Estratégias de Empresas 

Industriais (SINDEPEDIP), regulamentado pelo Despacho Normativo n.º 545/94 e 

enquadrado no PEDIP II, abrange vários regimes de apoios incluindo o Regime de Apoio à 

Investigação e Desenvolvimento (Despacho Normativo n.º 545/94). O Regime de Apoio à 

Investigação e Desenvolvimento, que compreende o apoio a estudos prévios, a ações de 

investigação e desenvolvimento e a projetos de investigação e desenvolvimento, é o apoio 

mais relevante, enquadrado no presente programa, para fins de análise dos apoios concedidos 

ao longo do tempo a nível do investimento em I&D.  

De 2000 a 2006, passou a vigorar o Quadro Comunitário de Apoio III (QCA III) 

que teve uma implementação desafiante pelos acontecimentos na altura pela Europa: 

condições de vida dos cidadãos diferentes entre os vários países europeus, o substancial 

desemprego na maioria dos Estados-membros, a previsão de alargamento da União Europeia 

e a globalização da economia mundial (Cavaco, 2010). Integrado neste Quadro está o 

Programa de Incentivos à Modernização Empresarial (PRIME), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 103/202, de 26 de Julho. Este programa pretende, em resumo, 

apoiar o investimento gerador de valor acrescentado nacional, fomentar o capital de risco, 

reforçar os capitais permanentes das PME, apostar na internacionalização através da 

promoção das empresas, dos produtos portugueses e do turismo, apoiar a inovação, a 

investigação e o desenvolvimento tecnológico e incentivar a qualificação dos recursos 

humanos nas PME ("Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2003," 2003). O PRIME 

tem um conjunto de medidas voltadas para as empresas e a sua modernização. O Programa 

IDEIA (Apoio à Investigação e Desenvolvimento Empresarial Aplicado) é uma dessas 

medidas e foi criado pela Portaria n.º 16/2003, de 9 de Janeiro. Este Programa surge tendo 

em vista o desenvolvimento de Portugal, e o aumento sustentado da sua produtividade e a 
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associação entre as empresas e as entidades do SCTN para desenvolver novos produtos, 

processos ou serviços ("Portaria n.º 16/2003, de 9 de Janeiro," 2003).  

De 2007 a 2013, por sua vez, passou a vigorar o QREN e “assume como grande 

desígnio estratégico a qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o 

conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados 

e sustentados de desenvolvimento económico e sócio-cultural e de qualificação territorial, 

num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento da 

eficiência e qualidade das instituições públicas” ("Resolução do Conselho de Ministros n.º 

86/2007," 2007). Para isso conta com três grandes agendas temáticas: Agenda Operacional 

para o Potencial Humano, Agenda Operacional para os Fatores de Competitividade e a 

Agenda Operacional para a Valorização do Território ("Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 86/2007," 2007). O QREN divide-se em três diferentes tipos de Sistemas de Incentivos 

às empresas tendo em conta as características do tecido empresarial nacional e a necessidade 

de uma atuação especializada face aos diferentes níveis de desenvolvimento das empresas e 

o seu grau de inserção no mercado global. Um deles é o Sistemas de Incentivos à Investigação 

e Desenvolvimento Tecnológico (SI ID&T) (COMPETE, 2011). O objetivo do mesmo é 

“intensificar o esforço nacional de I&DT e a criação de novos conhecimentos com vista ao 

aumento da competitividade das empresas, promovendo a articulação entre estas e as 

entidades do SCT” ("Portaria n.º 1462/2007," 2007).  

De 2014 a 2020, por fim, está e irá continuar a vigorar o programa Portugal2020 com 

foco no capital humano, competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego e 

sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. Os objetivos do Portugal 2020 resultam da 

observação dos constrangimentos que Portugal verifica: elevado endividamento externo, 

menor produtividade e competitividade relativamente à concorrência externa (face à média 

europeia), insuficiente investimento em Investigação e Inovação, elevados custos e 

significativas restrições de acesso a capital alheio por parte das PME, entre outras (AD&C, 

2018). O presente Programa divide as regiões de Portugal em três: menos desenvolvidas 

(Norte, Centro, Alentejo e Região Autónoma dos Açores), em transição (Algarve) e mais 

desenvolvidas (Lisboa e Região Autónoma da Madeira). Cada uma destas regiões tem 

objetivos diferentes a alcançar e, portanto, os projetos desenvolvidos em cada uma destas 

regiões são valorizados e avaliados, para fins de obtenção de financiamento no âmbito do 

Portugal2020, de acordo com aquilo que é mais valorizado/necessitado em cada uma delas. 

Pelo Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização 
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(RECI), o Portugal2020 tem três diferentes sistemas de incentivos às empresas: Inovação 

empresarial e empreendedorismo, Qualificação e internacionalização das PME e 

Investigação e desenvolvimento tecnológico ("Portaria n.º 57-A/2015," 2015). Mais em 

específico, no que respeita ao sistema de incentivos à Investigação e desenvolvimento 

tecnológico, os seus objetivos específicos são os seguintes: “aumentar a intensidade de I&I 

nas empresas e da sua valorização económica; aumentar os projetos e atividades em 

cooperação das empresas com as restantes entidades do sistema de I&I; desenvolver novos 

produtos e serviços, em especial em atividades de maior intensidade tecnológica e de 

conhecimento; reforçar as ações de valorização económica dos projetos de I&D com sucesso 

e aumentar a participação nacional nos programas e iniciativas internacionais de I&I.” 

("Portaria n.º 57-A/2015," 2015).  

O seguinte quadro resume e distingue cada um destes incentivos financeiros, 

implementados ao longo do tempo, indicando os seus beneficiários e a natureza da sua 

conceção. 

Quadro 2: Instrumentos Financeiros de Apoio à I&D 

Instrumento de Apoio à I&D, Beneficiários e Natureza do Incentivo 

Instrumento de Apoio à I&D: Anterior Regulamento (1986-1988) 

Beneficiários: - 

Natureza do Incentivo: - 

Instrumento de Apoio à I&D: QCA I - Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria 

Portuguesa (PEDIP) – Projetos de investimento em inovação e modernização - (1989-1993) 

Beneficiários: “As empresas promotores dos projetos candidatos a este Sistema podem beneficiar 

dos incentivos nele previstos desde que: possuam capacidade técnica e de gestão; demonstrem 

uma situação financeira equilibrada, de forma que os indicadores financeiros, nos termos a definir 

por portaria regulamentadora de aplicação do presente Sistema, adiante designado por 

regulamento, sejam superiores aos valores aí definidos; disponham de contabilidade actualizada e 

regulamento organizado de acordo com o POC e adequada às análises requeridas para a apreciação 

e acompanhamento do projecto; façam prova de que não são devedoras ao Estado e à Segurança 

Social de quaisquer impostos, quotizações ou contribuições, bem como de outras importâncias, 

ou que o seu pagamento está assegurado mediante o cumprimento de acordos que para o efeito 

tenham sido celebrados nos termos legais e comprovem ter requerido o registo para efeitos do 

cadastro industrial ou que se comprometam a requerê-lo no prazo de 30 dias” ("Decreto-Lei 483-

D/88, de 28 de Dezembro," 1988) 
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Natureza do Incentivo: “O incentivo a conceder por este Sistema assume a forma de uma 

subvenção financeira a fundo perdido, determinada pela aplicação de uma percentagem sobre a 

totalidade das aplicações relevantes relacionadas com o projecto.” ("Decreto-Lei 483-D/88, de 28 

de Dezembro," 1988). 

Instrumento de Apoio à I&D: QCA II - Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria 

Portuguesa II (PEDIP II) – Sistema de Incentivos a Estratégias de Empresas Industriais 

(SINDEPEDIP) - (1994-1999) 

Beneficiários: “Empresas industriais incluídas nas CAE 10 a 37 do Decreto-Lei n.º 182/93, de 14 

de Maio, outras empresas que, embora não incluídas naquelas CAE, desenvolvam actividade 

industrial relevante, desde que visem a realização de projectos no âmbito das mesmas CAE, sem 

prejuízo do que vier a ser definido em regulamentação específica, as redes de cooperação criadas 

no âmbito do Despacho Normativo n.º 210/91, de 25 de Setembro, candidatas ao Regime de 

Apoio à Cooperação Interempresas,  as empresas participantes de redes de cooperação apoiadas 

no âmbito do Regime de Apoio à Cooperação Interempresas e os inventores independentes 

candidatos ao Regime de Apoio à Utilização do Sistema de Propriedade Industrial” ("Despacho 

Normativo n.º 545/94," 1994). 

Natureza do Incentivo: “Os incentivos a conceder no âmbito do SINDEPEDIP podem consistir 

em subsídios a fundo perdido e subsídios reembolsáveis, susceptíveis de majoração, nos termos a 

definir nas respectivas regulamentações específicas” ("Despacho Normativo n.º 545/94," 1994). 

Instrumento de Apoio à I&D: QCA III - Programa de Incentivos à Modernização Empresarial 

(PRIME) – Programa IDEIA - (2000-2006) 

Beneficiários: São beneficiárias dos apoios previstos no presente Regulamento as empresas e 

entidades do SCTN que, sob a forma de consórcio, desenvolvam projectos no âmbito do artigo 

3.º ("Portaria n.º 16/2003, de 9 de Janeiro," 2003) 

Natureza do Incentivo: “1 — O incentivo a conceder assume duas modalidades, 

de acordo com as regras fixadas no anexo C do presente Regulamento: 

a) Incentivo não reembolsável; 

b) Incentivo reembolsável. 

2 — A taxa base de incentivo a atribuir ao consórcio resulta da aplicação das seguintes 

percentagens sobre as despesas elegíveis: 

a) Investigação industrial — 50%; 

b) Investigação pré-concorrencial — 25%. 

3 — A taxa de incentivo poderá ainda ser objecto das seguintes majorações: 

a) Dimensão da empresa — PME — 10%; 

b) Localização da empresa fora da região de nível II” ("Portaria n.º 16/2003, de 9 de Janeiro," 

2003) 
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Instrumento de Apoio à I&D: QREN − Sistema de Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (2007-2013) 

Beneficiários: “As entidades beneficiárias dos apoios previstos no SI I&DT são: 

a) Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; 

b) Entidades do SCT no caso dos projectos em co-promoção e projectos mobilizadores 

definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º; 

c) Associações empresariais no caso de projectos de I&DT colectiva definidos na alínea b) do n.º 

1 do artigo 5.º” ("Portaria n.º 1462/2007," 2007) 

Natureza do Incentivo: “Beneficiários empresas:  

i) Para projectos com um incentivo inferior ou igual a € 1 000 000: incentivo não reembolsável; 

ii) Para projectos com um incentivo superior a € 1 000 000: incentivo não reembolsável até ao 

montante de € 1 000 000, assumindo o montante do incentivo que exceder este limite a 

modalidade de incentivo não reembolsável numa parcela de 75 % e de incentivo reembolsável 

para a restante parcela de 25 %, sendo que esta última parcela apenas será atribuída quando igual 

ou superior a € 50 000; 

iii) No caso de projectos em co -promoção ou de projectos mobilizadores, o disposto nas alíneas 

anteriores será aplicado por projecto, com exclusão das componentes relativas à participação das 

entidades do SCT” ("Portaria n.º 1462/2007," 2007) 

Instrumento de Apoio à I&D: Portugal 2020 – Sistema de Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI&IDT) - (2014-2020) 

Beneficiários: “1- São beneficiários as empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma 

jurídica. 2- No caso de projetos em copromoção são ainda beneficiários as entidades não 

empresariais do sistema de I&I.” ("Portaria n.º 57-A/2015," 2015) 

Natureza do Incentivo: “No caso das empresas: 

i) Para projetos com um incentivo inferior ou igual a 1 milhão de euros por beneficiário, 

incentivo não reembolsável; 

ii) Para projetos com um incentivo superior a 1 milhão de euros por beneficiário, incentivo não 

reembolsável até ao montante de 1 milhão de euros, assumindo o montante do incentivo que 

exceder este limite a modalidade de incentivo não reembolsável numa parcela de 75% e de 

incentivo reembolsável para a restante parcela de 25%, sendo que esta última parcela será 

incorporada no incentivo não reembolsável sempre que o seu valor for inferior a 50.000 euros” 

("Portaria n.º 57-A/2015," 2015) 

Nota: No Quadro não é apresentada informação relativa ao “Antigo Regulamento”, que 

vigorou de 1986 a 1988, por não ter apoiado, em específico, projetos de I&D e por não haver 

muita informação acerca deste instrumento de apoio.  
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Resumidos os incentivos financeiros implementados em Portugal desde 1986, 

passamos agora aos incentivos fiscais que apenas surgiram mais tarde, em 1997.  

O benefício fiscal é um incentivo económico, social e cultural que visa a realização 

de um determinado comportamento, que em condições normais seria realizado em menor 

escala, tanto por via do sistema fiscal, como por via financeira (Falk, 2006). O código fiscal 

do investimento ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014) indica os benefícios 

fiscais vigentes em Portugal que são os Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento 

(BFC), o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI), Dedução por Lucros Retidos e 

Reinvestidos (DLRR) e o Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento 

Empresarial II (SIFIDE II). De todos os quatro incentivos fiscais presentes no código fiscal 

do investimento (CFI), o SIFIDE II é o que o presente relatório de estágio irá dar mais 

enfoque. O SIFIDE II tem a particularidade, relativamente aos restantes incentivos fiscais, 

de pretender promover o investimento em I&D e, portanto, permite-nos perceber o impacto 

que o sistema fiscal e, em particular, os incentivos fiscais podem ter a nível da inovação. O 

SIFIDE foi criado em 1997 no sentido de aumentar a competitividade das empresas 

estimulando a participação do sector empresarial no esforço global de I&D. Em 2011, com 

o Artigo 133.º da Lei nº 55-A/2010 (Orçamento do Estado para 2011) de 31 de Dezembro 

alterado posteriormente pela Lei nº83-C/2013 de 31 de Dezembro, surgiu o SIFIDE II que 

veio substituir o SIFIDE no sentido de continuar a incentivar o incremento de atividades de 

I&D nas empresas portuguesas mas desta vez com algumas alterações na sua legislação que 

o tornaram ainda mais atrativo para as empresas. Antes da substituição do SIFIDE pelo 

SIFIDE II, o SIFIDE sofreu alterações em 2001 e 2005 e ainda foi preterido em 2003 por 

outro incentivo chamado “reserva fiscal para investimento” tendo voltado em 2005 ao seu 

normal funcionamento (Carvalho, 2006).  

O SIFIDE foi introduzido em 1997 através do Decreto-lei n.º 292/97. A introdução 

do presente incentivo fiscal à I&D em Portugal já foi tardia relativamente à maioria dos países 

europeus ("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001). Em 1997 a participação do sector empresarial 

em Portugal no esforço global de I&D ainda era muito reduzida e, portanto, o SIFIDE foi 

uma medida clássica introduzida que tinha objetivo ajudar a colmatar este problema no curto 

prazo ("Decreto-Lei n.º 292/97," 1997). Assim, o incentivo ao investimento em investigação 

e desenvolvimento por parte das empresas permitiria aumentar a sua competitividade, 

produtividade e a sua capacidade de inovação ("Decreto-Lei n.º 292/97," 1997).  
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Em 2001, houve alteração do Decreto-lei n.º 292/97 com a introdução do Decreto-

Lei n.º 197/2001. No seguimento da introdução do SIFIDE em 1997, a experiência com a 

utilização deste tipo de incentivo fiscal levou à necessidade de introdução de alguns 

ajustamentos necessários para que o presente incentivo fiscal continuasse eficaz na execução 

do seu objetivo principal que é o incremento da atividade de I&D no tecido empresarial 

nacional ("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001). Para além disso, com a introdução do SIFIDE 

em Portugal, percebeu-se que de facto existiu um aumento efetivo da atividade de I&D por 

parte de empresas portuguesas ("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001). Juntando estes fatores 

ao facto de que outros países, nomeadamente Espanha, estavam por esta altura também a 

reformular os seus regimes, Portugal tinha que efetuar alterações ao SIFIDE que até então 

vigorava há três anos, para manter-se competitivo ("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001). 

Assim, as principais alterações que advieram deste Decreto-Lei de 2001 foram a nível das 

taxas de comparticipação financeira e do número de períodos em que se pode adiar a dedução 

por falta de coleta. Com esta reformulação do presente incentivo fiscal, o SIFIDE ficou ainda 

mais atrativo para as empresas. 

A 23 de Janeiro de 2004, com o Decreto-Lei n.º 23/2004, passou a vigorar o regime 

da reserva fiscal para investimento e não o SIFIDE como se tinha verificado até então. Com 

a aprovação do Programa para a Produtividade e o Crescimento da Economia (PPCE), foram 

criadas várias medidas no sentido de relançar o investimento e a competitividade da 

economia portuguesa, sendo uma das principais medidas presentes no PPCE a 

implementação do regime da reserva fiscal para o investimento ("Decreto-Lei n.º 23/2004," 

2004).  A 3 de Agosto de 2005, contudo, o SIFIDE foi novamente criado através da Lei n.º 

40/2005 e, portanto, deixou de vigorar o regime da reserva fiscal para o investimento.  

Por fim, em 2011, surgiu, como já foi referido, o SIFIDE II que sofreu grandes 

alterações principalmente no seu âmbito de dedução. O seu objetivo continuou a ser o 

aumento da competitividade das empresas, apoiando os seus esforços em I&D, mas surge 

como um instrumento ainda mais eficaz na concretização deste objetivo visto que a taxa base 

das despesas com projetos de I&D a serem deduzidas aumentou.  

Mais tarde, já em 2014, com o Decreto-Lei n.º 162/2014, definiu-se o SIFIDE II a 

vigorar de 2014 a 2020. O âmbito da dedução do incentivo fiscal permaneceu igual. A 

alteração apenas verificou-se nas despesas em I&D que, em caso de insuficiência de coleta, 

passaram a puder ser deduzidas até ao oitavo exercício seguinte ("Decreto-Lei nº162/2014, 

de 31 de Outubro," 2014). O Governo em 2014 decidiu que era necessário rever o Código 
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Fiscal do Investimento no sentido de poder adaptá-lo ao novo quadro legislativo europeu 

aplicável aos auxílios estatais de 2014 a 2020 e também na sequência das iniciativas tomadas 

no âmbito do pacote de investimento em 2013 e da Reforma do IRC. O SIFIDE II é gerido 

pela Agência Nacional de Inovação (ANI). 

De seguida, é apresentado um quadro que resume os incentivos fiscais à I&D que as 

empresas portuguesas tiveram a oportunidade de beneficiar desde 1997 até aos dias de hoje 

e que demonstra em detalhe a evolução da atratividade do SIFIDE ao longo do tempo. 

  

Quadro 3: Incentivos Fiscais à I&D 

Incentivo Fiscal à I&D, Beneficiários e Âmbito da dedução 

Incentivo Fiscal: Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

(SIFIDE) – (1997-2000)  

Beneficiários: “Apenas poderão beneficiar da dedução a que se refere o artigo 1.º os sujeitos 

passivos de IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiciários; 

b) Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer impostos ou contribuições, 

ou tenham o seu pagamento devidamente assegurado.” ("Decreto-Lei n.º 292/97," 1997) 

Âmbito da dedução: “a) Taxa de base: 8% das despesas realizadas naquele período; 

b) Taxa incremental: 30% do acréscimo das despesas realizadas naquele período em relação à 

média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, até ao limite de 50 000 contos.” 

("Decreto-Lei n.º 292/97," 1997)“As despesas que, por insuficiência de colecta, não possam ser 

deduzidas no exercício em que foram realizadas poderão ser deduzidas até ao terceiro exercício 

imediato.” ("Decreto-Lei n.º 292/97," 1997) 

Incentivo Fiscal: SIFIDE - (2001-2003) 

Beneficiários: “Apenas poderão beneficiar da dedução a que se refere o artigo 1.º os sujeitos 

passivos de IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indirectos; 

b) Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer impostos ou contribuições, 

ou tenham o seu pagamento devidamente assegurado.” ("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001) 

Âmbito da dedução: “a) Taxa de base: 20 % das despesas realizadas naquele período; 

b) Taxa incremental: 50 % do acréscimo das despesas realizadas naquele período em relação à 

média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, até ao limite de 100 000 contos, o qual 

poderá ser revisto por portaria dos Ministros das Finanças e da Ciência e da Tecnologia.” 

("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001) “As despesas que, por insuficiência de colecta, não possam 
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ser deduzidas no exercício em que foram realizadas poderão ser deduzidas até ao sexto exercício 

imediato.” ("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001) 

Incentivo Fiscal: Reserva Fiscal para Investimento - (2004-2005) 

Beneficiários: “Podem, apenas, beneficiar da dedução referida no artigo 2.º os sujeitos passivos 

que se enquadrem numa das seguintes actividades económicas, tal como são definidas na 

Classificação Portuguesa das Actividades Económicas, anexa ao Decreto-Lei n.º 182/93, de 14 

de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2003, de 27 de Agosto: 

a) Indústrias extractivas (códigos CAE 11, 13 e 14); 

b) Indústrias transformadoras (códigos CAE 15 a 37); 

c) Turismo (códigos CAE 55 e 633).” ("Decreto-Lei n.º 23/2004," 2004) 

Âmbito da dedução: “Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português, bem como 

os não residentes com estabelecimento estável neste território, que exerçam, a título principal, 

uma das actividades referidas no artigo 3.º podem deduzir ao montante apurado nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 83.º do Código do IRC, nos períodos de tributação que se iniciem em 

2003 e 2004, uma importância até 20% do mesmo, para constituição de uma reserva especial 

utilizável em investimento elegível em imobilizado corpóreo ou em despesas de investigação e 

desenvolvimento a efectuar nos dois exercícios seguintes àquele a que o imposto respeita.” 

("Decreto-Lei n.º 23/2004," 2004) 

Incentivo Fiscal: SIFIDE - (2005-2010) 

Beneficiários: “Apenas poderão beneficiar da dedução a que se refere o artigo 4.º os sujeitos 

passivos de IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indirectos; 

b) Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer impostos ou contribuições, 

ou tenham o seu pagamento devidamente assegurado.” ("Lei n.º 40/2005," 2005) 

Âmbito da dedução: “a) Taxa de base—20% das despesas realizadas naquele período; 

b) Taxa incremental—50%do acréscimo das despesas realizadas naquele período em relação à 

média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, até ao limite de € 750 000, o qual poderá 

ser revisto por decreto-lei.” ("Lei n.º 40/2005," 2005) 

“As despesas que, por insuficiência de colecta, não possam ser deduzidas no exercício em que 

foram realizadas poderão ser deduzidas até ao 6.o exercício imediato.” 

Incentivo Fiscal: SIFIDE II (2011-2014) 

Beneficiários: “Apenas podem beneficiar da dedução a que se refere o artigo 4.º os sujeitos 

passivos de IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indirectos; 

b) Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer impostos ou contribuições, 

ou tenham o seu pagamento devidamente assegurado.” ("Lei n.º 55-A/2010," 2010) 
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Âmbito da dedução: “a) Taxa de base — 32,5 % das despesas realizadas naquele período; 

b) Taxa incremental — 50 % do acréscimo das despesas 

realizadas naquele período em relação à média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, 

até ao limite de € 1 500 000.” ("Lei n.º 55-A/2010," 2010) 

“As despesas que, por insuficiência de colecta, não possam ser deduzidas no exercício em que 

foram realizadas podem ser deduzidas até ao sexto exercício imediato.” ("Lei n.º 55-A/2010," 

2010) 

Incentivo Fiscal: SIFIDE II (2014-2020) 

Beneficiários: “Apenas podem beneficiar da dedução a que se refere o artigo anterior os sujeitos 

passivos de IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

b) Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer contribuições, impostos ou 

quotizações, ou tenham o seu pagamento devidamente assegurado.” ("Decreto-Lei nº162/2014, 

de 31 de Outubro," 2014) 

Âmbito da dedução: “a) Taxa de base — 32,5 % das despesas realizadas naquele 

período; 

b) Taxa incremental — 50 % do acréscimo das despesas realizadas naquele período em relação à 

média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, até ao limite de € 1 500 000,00.” 

("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014) “As despesas que, por insuficiência de 

coleta, não possam ser deduzidas no exercício em que foram realizadas podem ser deduzidas até 

ao oitavo exercício seguinte.” ("Decreto-Lei nº162/2014, de 31 de Outubro," 2014) 

 

4.3. Diferenças entre os Incentivos Financeiros e Fiscais 

Apresentados os incentivos financeiros e os incentivos fiscais à I&D utilizados em 

Portugal pode-se facilmente entender que ambos incentivam o investimento empresarial em 

I&D mas de diferentes maneiras. Por um lado, os incentivos financeiros concedem, mediante 

um concurso, um determinado montante às empresas, reembolsável ou não reembolsável, 

correspondente a uma determinada percentagem que incide sobre as despesas de I&D 

elegíveis (que a empresa ainda não efetuou) de um determinado projeto que uma empresa 

venha a desenvolver num futuro próximo. Estes incentivos são concedidos sobre a forma 

de subsídios, bolsas, empréstimos e outras subvenções financeiras (Guellec & Pottelsberghe, 

2003; Pleiffer & Spengel, 2017). Por outro lado, os incentivos fiscais deduzem à coleta em 

sede de IRC a pagar pelas empresas, um determinado montante que corresponde a uma 

percentagem que incide sobre as despesas elegíveis de I&D da empresa (já efetuadas) que 
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não precisam de ser relativas a um determinado projeto em particular. Estes incentivos são 

concedidos sobre a forma de créditos fiscais, amortizações aceleradas, taxas de amortização 

superiores a 100% e através da majoração de determinado tipo de custos para efeitos 

contabilísticos (Van Pottelsberghe et al., 2003). Os incentivos financeiros são então 

financiamentos diretos que exigem a cativação de verbas previamente orçamentadas e cujo 

montante é determinado antes da realização do projeto de I&D e varia conforme o resultado 

de um concurso público ao qual as empresas interessadas têm que se candidatar (Carvalho, 

2013). Em contraste, os incentivos fiscais são financiamentos indiretos concedidos quando 

as despesas em I&D já foram realizadas e por via da redução dos impostos a pagar (Carvalho, 

2013). Assim, existem dois tipos de instrumentos públicos de apoio à I&D empresarial: o 

financiamento direto e o financiamento indireto (Van Pottelsberghe et al., 2003). Os dois 

têm características diferentes entre si, potenciam o investimento em I&D e complementam-

se. Complementam-se uma vez que uma empresa que beneficie de um incentivo financeiro, 

pode usufruir de um incentivo fiscal à I&D no que se refere às despesas elegíveis que não 

foram cobertas no âmbito do incentivo financeiro e vice-versa. 

Cada um deles permite o Governo satisfazer determinados objetivos. Os incentivos 

financeiros permitem delinear como alvo determinadas atividades de I&D que sejam de 

maior importância serem realizadas numa determinada altura, permitem a emergência de 

inovações radicais e investir em investigações de mais longo prazo (OECD, 2014). Os 

incentivos fiscais, por outro lado, permitem aumentar a I&D no curto prazo, são 

instrumentos mais flexíveis e encorajam inovações do tipo incremental (OECD, 2014).  

A vantagem dos incentivos financeiros relativamente aos incentivos fiscais é que estes 

permitem ao governo direcionar a conceção de subsídios para projetos com maior 

importância e obter maiores taxas marginais de retorno social num determinado momento 

(Straathof et al., 2014). Os incentivos financeiros são definidos tendo em conta o orçamento 

disponível para cada ano e os objetivos de política pública a seguir, logo permitem ao Estado 

alcançar os seus objetivos estratégicos (Carvalho, 2013). O financiamento direto é então mais 

indicado para canalizar recursos de I&D para determinados setores, tecnologias ou áreas 

científicas que permitem colmatar alguma escassez de investimento, falha de mercado ou 

canalizar investimento para uma área estratégica (Carvalho, 2013), ou seja, os incentivos 

financeiros permitem definir como alvo, determinados tipos de projeto com maior retorno 

social (OECD, 2011). 
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As vantagens dos incentivos fiscais relativamente aos financeiros, é que os mesmos 

são instrumentos mais flexíveis, universais e com condições de acesso que vão mais de 

encontro com os atuais objetivos políticos de Portugal e da União Europeia relativos ao 

estímulo da I&D empresarial (Carvalho, 2013). Para além disso, permite às empresas escolher 

os projetos de I&D que pretendem financiar (OECD, 2011). De facto, os incentivos fiscais 

não são tão burocráticos, limitantes e específicos e não exigem o acompanhamento que, por 

exemplo, os projetos no âmbito do atual incentivo financeiro Portugal2020 exigem. As 

despesas não têm que ser feitas no âmbito de um projeto em particular e os projetos não têm 

que ir de encontro com determinados objetivos para receberem financiamento no âmbito de 

um determinado concurso, dando mais liberdade e agilidade às empresas na realização das 

suas atividades de I&D. Estas características fazem com que as empresas que já têm despesas 

em I&D aumentem as mesmas e as que ainda não têm fiquem incentivadas a fazê-lo. A prova 

disto é que em 2001, ano da primeira alteração do SIFIDE, percebeu-se que, de facto, o 

mesmo estava a possibilitar um incremento efetivo da atividade de I&D por parte das 

empresas portuguesas, havendo, portanto, uma crescente declaração de despesas em I&D 

("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001). Nomeadamente 25% das empresas que estavam a 

beneficiar do incentivo fiscal, não verificavam inicialmente qualquer despesa em I&D e 60% 

das empresas não apresentavam apoios financeiros nos anos em que se candidataram ao 

incentivo fiscal ("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001). Percebe-se, assim, que a criação do 

SIFIDE possibilitou a realização de despesas em I&D que de outra maneira não seriam 

realizadas e que o mesmo pode funcionar como um complemento aos incentivos financeiros 

("Decreto-Lei n.º 197/2001," 2001). Assim, a existência de incentivos fiscais, permite 

aumentar ainda mais a intensidade de I&D empresarial em Portugal, atuando como um 

complemento aos incentivos financeiros, e aproximando Portugal dos atuais objetivos de 

I&D europeus e nacionais.  

A questão agora é perceber se os incentivos fiscais têm ou não um maior peso no 

total das despesas em I&D empresarial em Portugal relativamente aos incentivos financeiros 

e se, portanto, têm tido uma maior capacidade para auxiliar Portugal a cumprir com as suas 

metas traçadas ao longo do tempo a nível de I&D.  

Os gráficos apresentados de seguida, auxiliam essa análise: 
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Fonte: (OECD, 2010) 3 

 

 

Fonte: (OECD, 2012) 4 

 

                                                           

3 Os países que apresentam uma data à frente da sua identificação, apenas têm dados 

disponíveis até ao ano indicado. 

4 Não existem dados disponíveis para a Federação Russa, Israel, Islândia, China, Itália, 

República Eslovaca e Grécia relativamente ao montante de incentivos fiscais. Os países que 

apresentam uma data à frente da sua identificação, apenas têm dados disponíveis até ao ano 

indicado. 
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Figura 5 - Financiamento Público Direto e Indireto à I&D 
Empresarial em Percentagem do PIB nos países da OCDE, 

2008
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As duas figuras em cima indicam-nos o total do financiamento público à I&D 

empresarial em percentagem do PIB nos países da OCDE em 2008 e em 2010 e subdividem 

esse financiamento público à I&D pelo financiamento direto (incentivos financeiros) e pelo 

financiamento indireto (incentivos fiscais).  

Através destas duas figuras entende-se que, em 2008 e em 2010, o governo da maior 

parte dos países da OCDE financiou a I&D empresarial com maior recurso ao financiamento 

direto do que ao financiamento indireto. Contudo, em países como a República da Coreia, 

Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Hungria, Austrália, Turquia, Japão, Portugal, Holanda e Canadá 

em 2008, ou na última data disponível para cada país, e França, Dinamarca, Irlanda, Hungria, 

Portugal, Holanda, Japão, Canadá e na Austrália em 2010, ou na última data disponível para 

cada país, o contrário se verifica, ou seja, utilizam mais os incentivos fiscais para incentivar a 

I&D do que os incentivos financeiros. Em particular, em Portugal em 2008, 7% do 

financiamento público à I&D em percentagem do PIB advinha de incentivos fiscais e 2,6% 

de incentivos financeiros (OECD, 2010). Apenas 1 ano mais tarde, em 2009, 17,2% do seu 

financiamento público à I&D em percentagem do PIB advinha de incentivos fiscais e 4,3% 

de incentivos financeiros (OECD, 2012). Ao observar a Figura 4 e a Figura 5, percebe-se 

também que dentro dos países presentes no quadro, países como Portugal, Canadá, 

Dinamarca e República da Coreia têm o maior financiamento à I&D empresarial por via de 

incentivos fiscais (OECD, 2012). Assim, apesar de os incentivos financeiros ainda terem um 

peso maior do que os incentivos fiscais em percentagem do PIB na maior parte dos países 

da OCDE, essa tendência tem se vindo alterar registando-se uma valorização dos incentivos 

fiscais, nomeadamente para complementar os incentivos financeiros. No caso português, e 

face aos atuais objetivos políticos em termos de I&D que Portugal pretende alcançar, os 

incentivos fiscais têm vindo a ganhar peso no total do financiamento público à I&D 

Empresarial.  

 

4.4. Estatísticas: análise da importância dos tipos de financiamento público à I&D 

As figuras 4 e 5 mostram a importância que os incentivos fiscais têm assumido em 

Portugal e as diferenças no que toca aos tipos de financiamento público à I&D mais 

utilizados entre países. Contudo, as análises desenvolvidas só apresentam dados de 2008 e 

2010 pelo que é necessário obter mais dados.  

Para formar uma opinião mais sólida, atual e factual relativa à crescente importância 

dos incentivos fiscais em Portugal, não só é necessário obter informações para mais anos, 
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uma vez que a literatura apenas apresenta dados até ao ano de 2010, como também é 

necessário atualizar os valores presentes na literatura relativos ao montante de SIFIDE 

concedido às empesas. O montante de SIFIDE está constantemente a ser atualizado uma 

vez que as empresas podem, em caso de coleta insuficiente, reportar o crédito fiscal para os 

seguintes períodos de tributação, beneficiando dele mais tarde. O mesmo acontece com os 

incentivos financeiros cujo financiamento às empresas por parte do Estado apenas é feito à 

medida que as empresas vão efetuando e provando as despesas em I&D que vão fazendo no 

âmbito de um projeto aprovado por um determinado incentivo financeiro. Contudo, para 

fins estatísticos, os incentivos financeiros não apresentam o mesmo problema de necessidade 

de atualização de dados que os incentivos fiscais uma vez que, numa perspetiva de obtenção 

de dados, o montante de incentivos financeiros concedidos às empresas em um determinado 

ano apenas está disponível online sobre a forma de “crédito fiscal aprovado” em um 

determinado ano. Esse crédito fiscal aprovado corresponde ao total que a empresa pode 

beneficiar se apresentar suficientes despesas em I&D elegíveis para tal. O SIFIDE, pelo 

contrário, é apenas divulgado conforme o que é usufruído em um determinado ano pelas 

empresas, sendo atualizados os valores no respetivo ano sempre que a empresa beneficie 

mais tarde de parte do crédito fiscal que não conseguiu beneficiar anteriormente. 

Em suma, é então necessário reunir dados relativos aos incentivos financeiros e 

fiscais concedidos depois de 2010 e antes de 2008 e atualizar os dados já recolhidos relativos 

a incentivos fiscais. Essa recolha de dados apresenta limitações já que não existe muita 

informação disponível relativa aos incentivos financeiros e fiscais concedidos em um 

determinado ano em Portugal (Carvalho, 2013).  

Os dados recolhidos estão no anexo 1 e é com base nos mesmos que são 

apresentados os seguintes gráficos: 
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Fonte: Anexo 1 

Nota: O ano de 2004 foi excluído por falta de dados 

 

 

Fonte: Anexo 1 

Nota: O ano de 2004 foi excluído por falta de dados 

 

 

Fonte: Anexo 1  

Nota: O ano de 2004 foi excluído por falta de dados 

 

Pela figura 6 e pela figura 7 facilmente se entende que tem havido uma evolução 

positiva quer dos incentivos financeiros, quer dos incentivos fiscais no PIB e nas despesas 

em I&D por parte das empresas. Contudo o crescimento dos incentivos fiscais, no geral, 

aparenta ser superior ao dos incentivos financeiros ao longo do tempo. No que se refere à 

Figura 6, os incentivos fiscais quando surgiram em 1997 tinham um menor peso em 

percentagem do BERD que os incentivos financeiros registando uma percentagem de 5,28% 

comparado com os 8,16% dos incentivos financeiros. Rapidamente esta tendência alterou-
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se e entre 2000 e 2009, os incentivos fiscais passaram a ter um peso superior no total do 

BERD relativamente aos incentivos financeiros, bem como uma taxa de crescimento 

superior. A partir de 2010 inclusive começa a haver uma irregularidade em qual é o incentivo 

mais relevante no total do BERD uma vez que nesta época com a introdução do QREN em 

2007 e do Portugal 2020 em 2014, os incentivos financeiros ganharam de novo uma nova 

relevância. Contudo, estes valores não são ainda finais, indo provavelmente o valor dos 

incentivos fiscais no total do BERD aumentar já que provavelmente muitas das empresas 

que beneficiaram de crédito fiscal à I&D, irão ter que reportar parte das suas despesas em 

I&D para outros períodos de tributação por falta de coleta. O similar se passa com o rácio 

de incentivos financeiros e fiscais no total do PIB. Em 1997 o total de incentivos fiscais sobre 

o PIB foi de 6,69% e o de incentivos financeiros de 10,33%. A partir de 2000 inclusive essa 

tendência alterou-se tendo o peso dos incentivos fiscais no PIB até 2008 inclusive sido 

superiores ao dos incentivos financeiros. A partir de 2010 inclusive também começou a haver 

uma irregularidade no maior ou menor peso dos incentivos fiscais no PIB sendo estes ainda 

valores não finais pela possibilidade de ter-se que atualizar o montante de SIFIDE concedido 

sobre a forma de crédito fiscal às empresas. 

No que se refere à figura 8, que indica o peso de cada um dos incentivos no total do 

financiamento público à I&D empresarial, ou seja, no total dos dois incentivos somados, é 

percetível que a partir do ano 2000 inclusive o financiamento público à I&D com recurso a 

incentivos fiscais começou a ser superior ao financiamento público à I&D com recurso a 

incentivos financeiros. Como verificado anteriormente, apenas a partir de 2010 inclusive é 

que esta tendência deixou de se verificar e houve uma certa irregularidade até 2016 

relativamente a qual dos incentivos era o mais predominante, apresentando estes, portanto, 

em certa medida uma certa complementaridade. A irregularidade que se apresenta a partir de 

2010, como já foi referido, pode ser explicada pelo facto de ter surgido em 2007 o 

instrumento de apoio QREN e em 2014 o instrumento de apoio Portugal 2020, que são 

bastante mais generosos que os instrumentos de apoio anteriores (OECD, 2010), e pelo facto 

de que os montantes de SIFIDE irão ainda ser atualizados para os anos mais recentes 

(Carvalho, 2013).  

Assim, fica bem saliente que Portugal a partir de 1997, com a implementação dos 

incentivos fiscais à I&D empresarial, começou a seguir a tendência dos países da OCDE de 

aumento da utilização de financiamento indireto para aumentar as suas despesas em I&D 

(OECD, 2011). De facto, em 2011, vinte e seis dos trinta e quatro países da OCDE tinham 
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incentivos fiscais à I&D empresarial enquanto que, comparativamente, em 2010 apenas vinte 

e dois países tinham implementado este incentivo fiscal, em 2004 dezoito e em 1995 doze 

((OECD, 2011); (OECD, 2010)). Ainda em 2011, Portugal é considerado um dos países em 

que os incentivos fiscais são o principal canal de financiamento público à I&D (OECD, 

2012). Mais recentemente, contudo, e apesar de que ainda será necessário atualizar no futuro 

os valores do SIFIDE, esse crescimento dos incentivos fiscais já foi mais acompanhado por 

um similar crescimento de incentivos financeiros o que revela uma certa complementaridade 

dos dois incentivos. O que parece bastante óbvio contudo, quer no futuro se venha a verificar 

um peso similar dos dois incentivos no total do financiamento público, quer se continue a 

verificar a nova tendência de maior peso dos incentivos fiscais no total do financiamento 

público, é que de facto o peso e a importância dos incentivos fiscais nas últimas 2 décadas 

em Portugal cresceram bastante e que este é um instrumento bastante valorizado pelas 

empresas portuguesas pois permite-lhes, nomeadamente, ter maior capacidade para investir 

em atividades de I&D e liberdade na execução das mesmas. Este instrumento ainda revelasse 

fundamental para Portugal aumentar a sua I&D no curto prazo e atingir objetivos políticos 

relevantes.  
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5. Metodologia 

 

5.1. Modelos Econométricos 

Para perceber melhor e avaliar se, de facto, em Portugal, os incentivos fiscais têm um 

impacto significativo e positivo sobre as despesas em I&D das empresas e se esse impacto é 

superior ou não ao dos incentivos financeiros, foram desenvolvidos dois modelos 

econométricos. O primeiro corresponde à expressão 5.1. e assume uma perspetiva 

macroeconómica tendo em conta dados nacionais de Portugal e o segundo, que corresponde 

à expressão 5.2., tem uma perspetiva microeconómica tendo em conta dados de apenas 

algumas empresas portuguesas.  

O primeiro modelo tem como variável explicada a “taxa de investimento empresarial 

em I&D” e, recorrendo a um conjunto de variáveis explicativas incluindo o montante de 

incentivos financeiros em percentagem do PIB e o montante de incentivos fiscais em 

montante do PIB, pretende para o caso específico português, perceber a capacidade 

explicativa de variáveis que, segundo a literatura, afetam a taxa de investimento empresarial 

em I&D, dando naturalmente especial atenção ao impacto dos incentivos fiscais na variável 

explicada, já que é essa a resposta à questão de investigação que o presente relatório de estágio 

pretende investigar. Assim, será possível, de um ponto de vista nacional, perceber o impacto 

que os incentivos fiscais têm tido na taxa de investimento empresarial em I&D e comparar 

esse impacto com a dos incentivos financeiros. O presente modelo econométrico será 

estimado para Portugal durante o período de 1997 a 2016 e para além do montante de 

incentivos concedidos às empresas em Portugal em percentagem do PIB, também foram 

selecionadas como variáveis explicativas, o grau de abertura ao exterior (exportações sobre 

o PIB), o rácio de número de investigadores (Investigadores de atividades de I&D sobre a 

população com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos), entre outras. 

O segundo modelo tem como variável explicada as “despesas em I&D” de um conjunto de 

9 empresas que estão entre as empresas com mais despesas em atividades de I&D em 

Portugal nos anos 2010, 2011, 2012 e 2013. Apenas foram selecionadas 9 empresas uma vez 

que os dados disponíveis são bastante limitadores no que se refere às despesas em 

investigação e desenvolvimento incorridas pelas empresas em cada ano e no que se refere ao 

crédito fiscal em I&D beneficiado por cada uma das mesmas (montante de SIFIDE II 

recebido). Os montantes de SIFIDE II recebidos pelas empresas relativos aos anos entre 
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2010 e 2016 estão disponíveis no site da Autoridade Tributária e Aduaneira. Contudo, os 

montantes individuais para cada empresa que recebeu o incentivo fiscal, e não o montante 

global de todas as empresas que receberam o incentivo fiscal em um determinado ano, apenas 

está disponível nos anos de 2010 a 2013. Assim, apenas foi selecionado este período de 

tempo para a estimação deste modelo econométrico e escolhidas apenas empresas que estão, 

nestes anos, presentes no IPTCN como sendo as empresas com as maiores despesas em 

atividades de I&D em Portugal, já que neste inquérito indica exatamente o montante dessas 

mesmas despesas e não foi encontrada essa informação em mais nenhuma plataforma, 

incluindo a AMADEUS. O objetivo deste modelo econométrico é perceber o impacto que 

os incentivos fiscais têm nas despesas em I&D das empresas selecionadas e comparar esse 

impacto com o impacto dos incentivos financeiros para o período estabelecido. Foram 

selecionadas empresas que nestes anos beneficiaram de incentivos financeiros e fiscais ou de 

pelo menos de incentivos fiscais. Para além dos montantes de incentivos recebidos, foram 

escolhidas como variáveis explicativas variáveis como as vendas da empresa e o seu resultado 

antes de impostos. A identificação destas empresas e os seus dados podem ser encontrados 

nos anexos 5 e 6. 

É relevante a análise dos dois modelos atrás descritos na medida em que assim, tanto 

a nível macroeconómico como a nível microeconómico, poderá se perceber e demonstrar a 

importância dos incentivos, quer fiscais quer financeiros, para o investimento empresarial 

em I&D em Portugal e fazer a respetiva comparação entre eles, dando maior robustez às 

conclusões que esta metodologia permitirá retirar. 

Começando com o primeiro modelo econométrico, ele é o apresentado a seguir: 

(𝟓. 𝟏. ) 𝑊𝑖,𝑡 =  𝐵1  +  𝐵2 ∗ 𝑋𝑖,𝑡
1  +  𝐵3 ∗ 𝑋𝑖,𝑡

2  +  𝐵4 ∗ 𝑋𝑖,𝑡
3  + 𝐵5 ∗ 𝑋𝑖,𝑡

4  +  𝐵6 ∗ 𝑋𝑖,𝑡
5  + 𝐵7

∗ 𝑋𝑖,𝑡
6  +  𝐵8 ∗ 𝑋𝑖,𝑡

7  +  𝐵9 ∗ 𝑋𝑖,𝑡
8  +  𝐵10 ∗ 𝑋𝑖,𝑡

9  +  𝐵11 ∗ 𝑋𝑖,𝑡
10  +  𝑖,𝑡 

Onde,  

𝐵1 = Termo independente; 

𝑊𝑖,𝑡 = o valor da variável dependente, taxa de investimento empresarial em I&D, sendo i = 

1 (Portugal) e t =1,2,…,20; 

𝑋𝑖,𝑡
1  = o valor da primeira variável explicativa, rácio do nº de investigadores (nº de 

Investigadores/população com idade compreendida entre os 15 e os 64 anos) para a unidade 

i no instante t;  
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𝑋𝑖,𝑡
2  = o valor da segunda variável explicativa, grau de abertura ao exterior 

((Exportações+Importações)/PIB), para a unidade i no instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
3  = o valor da terceira variável explicativa, taxa de crescimento real do PIB, para a unidade 

i no instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
4  = o valor da quarta variável explicativa, taxa de inflação, para a unidade i no instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
5  = o valor da quinta variável explicativa, saldo orçamental, para a unidade i no instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
6  = o valor da sexta variável explicativa, peso da indústria no PIB, para a unidade i no 

instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
7  = o valor da sétima variável explicativa, Formação Bruta do Capital Fixo (FBCF) em 

percentagem do PIB, para a unidade i no instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
8  = o valor da oitava variável explicativa, taxa de imposto (IRC), para a unidade i no 

instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
9  = o valor da nona variável explicativa, montante de incentivos financeiros em 

percentagem do PIB, para a unidade i no instante t; 

𝑋𝑖,𝑡
10 = o valor da décima variável explicativa, montante de incentivos fiscais em percentagem 

do PIB, para a unidade i no instante t; 

𝑖,𝑡 = termo de erro para i-ésima empresa em t. 

 

A variável explicada “Taxa de Investimento Empresarial em I&D” corresponde às 

despesas em atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) realizadas por parte do 

setor de execução empresas a dividir pelo PIB a preços correntes. Os dados relativos às 

despesas em atividades de I&D realizadas pelo setor de execução empresas entre 1997 e 2016 

foram retirados da base de dados PORDATA e os dados relativos ao PIB a preços correntes 

entre 1997 e 2016, foram retirados da base de dados INE. Relativamente às variáveis com 

capacidade de explicar a maior ou menor taxa de investimento por parte das empresas em 

I&D em Portugal, o rácio do nº de investigadores é uma delas e corresponde ao rácio entre 

os investigadores (ETI- equivalente a tempo integral) em atividades de I&D e a população 

com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, ou seja, em idade ativa. Os dois dados 

foram retirados da base de dados PORDATA. Esta variável foi escolhida uma vez que, 

segundo a literatura, quanto maior o rácio de nº de investigadores, maior a taxa de 

investimento empresarial em I&D (Wang, 2010). Outra variável explicativa é o grau de 
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abertura ao exterior que corresponde à soma das exportações com as importações a dividir 

pelo PIB e os dados para efetuar este cálculo, foram retirados do PORDATA e do INE. O 

grau de abertura ao exterior está, segundo a literatura, positivamente correlacionado com a 

variável explicada taxa de investimento empresarial em I&D (Falk, 2006). A variável taxa de 

crescimento real do PIB foi retirada da base de dados PORDATA e tem influência sobre a 

taxa de investimento empresarial em I&D, que apesar de frágil, é positiva (Wang, 2010). 

Quando o PIB de uma economia aumenta, as empresas costumam também verificar um 

aumento nas suas vendas e nos seus lucros, pelo que terão mais meios para investir em I&D 

para alcançarem ainda maiores lucros no futuro (Wang, 2010). Para além disso, economias 

maiores beneficiam de incentivos à I&D superiores e os seus clientes, com maior poder de 

compra, procuram produtos diferenciados, o que por sua vez também influencia a I&D de 

um determinado país (Wang, 2010). Mesmo assim, a relação desta variável com a variável 

explicada é frágil já que apesar de um aumento no PIB levar a um aumento das despesas em 

I&D, a influência na taxa de investimento empresarial em I&D é mais incerta já que o seu 

denominador é exatamente o PIB. A taxa de inflação é outra das variáveis explicativas 

presentes no modelo e os dados relativos à mesma foram retirados da base de dados 

PORDATA. A taxa de inflação, vista como um custo de oportunidade por investir em I&D 

ou como um indicador da estabilidade económica em uma determinada economia, também 

influencia a taxa de investimento empresarial em I&D (Wang, 2010). Quanto ao saldo 

orçamental, os dados utilizados no modelo econométrico foram retirados da base de dados 

PORDATA e espera-se que o seu efeito seja positivo ou negativo na taxa de investimento 

empresarial em I&D dependendo se o mesmo verifica um excedente ou um desequilíbrio 

orçamental (Wang, 2010). No caso português, os dados retirados do PORDATA são 

negativos em todos os anos de 1997 a 2016 pelo que se espera uma influência negativa do 

saldo orçamental na taxa de investimento empresarial em I&D de Portugal. A variável X6, 

por outro lado, corresponde ao peso da indústria no PIB, foi obtida na base de dados “The 

World Bank” e espera-se que um maior peso da indústria no PIB, tenha uma influência 

positiva sobre a taxa de investimento empresarial em I&D (Wang, 2010). A variável 

Formação Bruta de Capital Fixo em percentagem do PIB foi conseguida recorrendo à base 

de dados PORDATA e INE e também tem influência sobre a variável explicada em causa 

no presente modelo (Wang, 2010). Os dados relativos à variável X8, taxa de imposto, foram 

retirados de um paper de 2013 chamado “Uma Reforma do IRC orientada para 

Competitividade, o Crescimento e o Emprego” sendo que a influência da mesma sobre a 
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variável explicada poderá ser positiva ou negativa. Negativa se um aumento da taxa de 

imposto a pagar pelas empresas desincentivá-las a incorrer despesas em I&D ou positiva se 

esse aumento do imposto a pagar for visto como uma oportunidade para beneficiar do 

incentivo fiscal SIFIDE II. Relativamente à variável X9, o montante de incentivos 

financeiros em percentagem do PIB foi retirado do site do QREN, do portal do 

Portugal2020 e do artigo “Financiamento Público à I&D Empresarial em Portugal” de 2013 

de Adão Carvalho. Este apoio direto à I&D das empresas influencia a variável explicada do 

presente modelo já que permite estimular as despesas em I&D incorridas pelas empresas 

(Falk, 2006). Por fim, os dados relativos ao montante de incentivos fiscais recebidos pelas 

empresas portuguesas entre 1997 e 2016 foram retirados do site da Autoridade Tributária e 

Aduaneira para os anos de 2010 e 2016 e do artigo “Financiamento Público à I&D 

Empresarial em Portugal” de 2013 de Adão Carvalho para os restantes anos. Espera-se que 

os incentivos fiscais tenham uma influência positiva sobre a variável explicada do presente 

modelo (Falk, 2006). 

 As variáveis acima descritas foram escolhidas tendo em conta a disponibilidade dos 

seus dados e tendo em conta os resultados obtidos ao estimar o modelo econométrico com 

as mesmas já que permitiram obter resultados segundo o que é esperado na literatura. Para 

além disso, estas variáveis já foram utilizadas em outros artigos cujo objetivo é determinar 

quais as variáveis que influenciam a intensidade em I&D de uma dada economia. O artigo 

chamado “Determinants of R&D investment: The Extreme-Bounds-Analysis approach” de Wang de 

2010 examina, para 26 países da OCDE durante 1996 a 2006, a sensibilidade de um conjunto 

de variáveis ao investimento em I&D em percentagem do PIB (Wang, 2010). Assim, através 

deste artigo, foi possível perceber quais são as variáveis determinantes do investimento em 

I&D e qual a força explicativa das mesmas, ou seja, se a força explicativa das mesmas é 

robusta ou frágil. As variáveis utilizadas neste artigo, são as mesmas que são utilizadas no 

modelo econométrico que desenvolvo à exceção da variável grau de abertura ao exterior, da 

taxa de imposto e do montante de incentivos financeiros e fiscais em percentagem do PIB 

que foram utilizadas tendo em conta outro artigo. O modelo econométrico do artigo 

chamado “What drives business Research and Development (R&D) intensity across Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) countries? applied to 26 OECD countries” de Martin 

Falk de 2006, analisa quais as determinantes da I&D no setor empresarial nos países da 

OCDE entre 1970 e 2002 e inclui, como variáveis explicativas, a variável grau de abertura ao 

exterior, montante de incentivos financeiros em percentagem do PIB e uma medida do grau 
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de generosidade dos incentivos fiscais (Falk, 2006). Como essa medida do grau de 

generosidade dos incentivos fiscais não está disponível para Portugal e para poder-se fazer 

uma comparação mais equiparável entre os dois incentivos no presente modelo que 

desenvolvo, foi utilizada como variável apenas o montante de incentivos fiscais em 

percentagem do PIB. A variável taxa de imposto não está presente nestes dois modelos 

econométricos encontrados mas foi acrescentada ao presente modelo econométrico pelo 

facto de ajudar a perceber ainda melhor a questão de investigação em causa, ou seja, perceber 

de que maneira as despesas em I&D em Portugal incorridas pelas empresas variam consoante 

a maior ou menor taxa de imposto vigente, ou seja, consoante uma política fiscal mais ou 

menos vantajosa. 

Para estimar o modelo, foi utilizado o método de mínimos quadrados (OLS) para 

perceber a significância de cada uma das variáveis explicativas na variável explicada e como 

as mesmas influenciam a variável explicada. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Através dos resultados obtidos entende-se que para um nível de significância de 5%, 

apenas o montante de incentivos fiscais em percentagem do PIB (variável X10) e o rácio do 

nº de investigadores (variável X1), são variáveis significativas. Os incentivos fiscais têm, entre 

1997 e 2016 em Portugal, um impacto superior ao dos incentivos financeiros uma vez que 

uma variação de 1% no montante dos incentivos fiscais em percentagem do PIB, permite 

aumentar em 3,101709% as despesas em I&D em percentagem do PIB, enquanto que uma 

Imagem 1 
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variação de 1% no montante dos incentivos financeiros em percentagem do PIB, permite 

apenas aumentar em 1,406083% as despesas em I&D em percentagem do PIB.  

Para além disso, como seria de esperar, o rácio do nº de investigadores, o grau de 

abertura ao exterior, o peso da indústria no PIB e a FBCF têm uma influência positiva sobre 

a taxa de investimento empresarial em I&D enquanto que a taxa de crescimento real do PIB, 

a taxa de inflação, o saldo orçamental e a taxa de imposto têm uma influência negativa. 

As variáveis que permitem responder à questão de investigação no sentido em que permitem 

perceber o impacto que os dois tipos de incentivos públicos à I&D têm sobre as despesas 

empresariais em I&D e no sentido em que permitem perceber a sensibilidade das despesas 

em I&D das empresas à tributação fiscal a que estão sujeitas, são a X8, X9 e a X10. 

Estimando o modelo econométrico utilizando apenas estas três variáveis explicativas, obtém-

se os seguintes resultados: 

 

A variável X9 (montante dos incentivos financeiros em percentagem do PIB) passa 

a ser estatisticamente significativa e a X10 (montante dos incentivos fiscais em percentagem 

do PIB) continua a sê-lo. Observa-se que sem a presença das restantes variáveis utilizadas no 

anterior modelo econométrico, os incentivos financeiros passam a ter um impacto superior 

nas despesas em I&D das empresas relativamente aos incentivos fiscais. Contudo, a 

conclusão a retirar é que tanto os incentivos financeiros como os incentivos fiscais registam 

efeitos positivos e significativos na variável explicada taxa de investimento empresarial em 

I&D pelo que se prova que é fundamental a utilização dos dois tipos de incentivos para 

incentivar a I&D em Portugal e não apenas um deles. Como já foi falado anteriormente, cada 

um deles permite que uma dada economia consiga atingir objetivos distintos pelo que a maior 

Imagem 2 
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ou menor utilização de cada um dependerá das necessidades e objetivos a atingir em um 

determinado período. 

Relativamente ao segundo modelo, ele é o que se apresenta a seguir: 

(𝟓. 𝟐. ) 𝑌𝑖,𝑡 =  𝐵1  + 𝐵2 ∗ 𝑍𝑖,𝑡
1  +  𝐵3 ∗ 𝑍𝑖,𝑡

2  +  𝐵4 ∗ 𝑍𝑖,𝑡
3  +  𝐵5 ∗ 𝑍𝑖,𝑡

4  +  𝐵6 ∗ 𝑍𝑖,𝑡
5  + 𝐵7

∗ 𝑍𝑖,𝑡
6  +  𝐵8 ∗ 𝑍𝑖,𝑡

7  +  𝑖,𝑡 

Onde, 

𝐵1 = Termo independente; 

𝑌𝑖,𝑡 = o valor da variável dependente, despesas em I&D, para a empresa i no instante t, sendo 

i=1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 e t = 1,2,3 e 4; 

𝑍𝑖,𝑡
1  = o valor da primeira variável explicativa, Autonomia Financeira (Capitais 

Próprios/Ativo), para a empresa i no instante t;  

𝑍𝑖,𝑡
2  = o valor da segunda variável explicativa, vendas, para a empresa i no instante t; 

𝑍𝑖,𝑡
3  = o valor da terceira variável explicativa, número de empregados, para a empresa i no 

instante t; 

𝑍𝑖,𝑡
4  = o valor da quarta variável explicativa, resultado antes de impostos (RAI), para a 

empresa i no instante t; 

𝑍𝑖,𝑡
5  = o valor da quinta variável explicativa, depreciações, para a empresa i no instante t; 

𝑍𝑖,𝑡
6  = o valor da sexta variável explicativa, montante de incentivos financeiros, para a 

empresa i no instante t; 

𝑍𝑖,𝑡
7  = o valor da sexta variável explicativa, montante de incentivos fiscais, para a empresa i 

no instante t; 

𝑖,𝑡 = termo de erro para i-ésima empresa em t. 

 

Como já foi referido, as empresas analisadas neste modelo econométrico, podem ser 

encontradas nos anexos 5 e 6. No que se refere à variável explicada, os valores relativos às 

despesas em I&D das empresas não é amplamente divulgado pelo que estas empresas foram 

escolhidas tendo em conta a disponibilidade dos seus dados a este nível. Cada uma das 9 

empresas incluídas no modelo econométrico está, entre 2010 e 2013, na lista do IPTCN das 

empresas em Portugal que mais investem em atividades de I&D que, mediante autorização 

das empresas, divulga exatamente o valor que cada uma das mesmas incorreu em despesas 

em I&D. Como já foi referido anteriormente, esta informação não está presente na base de 
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dados AMADEUS pelo que a lista divulgada pelo IPTCN é essencial. No IPTCN, a maior 

parte dos nomes que fazem parte da lista das empresas com mais despesas incorridas em 

I&D são grupos empresariais não havendo indicação de quais das empresas do grupo de 

facto investem em I&D. Assim, só foi possível selecionar 9 empresas que estavam nesta lista 

sem estarem inseridas em um grupo empresarial e que simultaneamente beneficiassem de 

incentivo fiscal à I&D entre 2010 e 2013. O período de tempo entre 2010 e 2013 foi o 

selecionado para o presente modelo econométrico devido à falta de informação existente 

relativa à variável explicativa, montante de incentivos fiscais. O valor individual do crédito 

fiscal de SIFIDE para cada empresa que beneficia dele é apenas divulgado na plataforma 

online Autoridade Tributária e Aduaneira, para o período de 2010 a 2013, daí o período do 

segundo modelo econométrico ser substancialmente curto relativamente ao do primeiro 

modelo econométrico. Todas as empresas utilizadas no modelo econométrico beneficiam de 

crédito fiscal à I&D em pelo menos um dos anos entre 2010 e 2013 e algumas beneficiam 

também de algum incentivo financeiro à I&D. O crédito fiscal de SIFIDE é obtido através 

da plataforma online Autoridade Tributária e Aduaneira, as despesas em I&D pela lista das 

empresas mais inovadoras no site do IPTCN, como já foi referido, e todas as outras variáveis 

explicativas presentes no modelo foram retiradas da base de dados AMADEUS.  

O presente modelo econométrico foi construído tendo em conta o artigo “Factors 

affecting firm's R&D investment decisions” de Yung-Lung Lai a, Feng-Jyh Linb e Yi-Hsin 

Lin, de 2015. O mesmo indica quais são os principais fatores que influenciam uma empresa 

nas suas decisões de investimento em I&D focando-se no caso específico de empresas 

públicas na indústria da manufatura da Tailândia, Japão e Coreia. Este artigo, contudo, não 

leva em linha de conta com o montante de incentivos fiscais e financeiros recebido pelas 

empresas pelo que essas variáveis foram incluídas neste segundo modelo tendo em atenção 

o objetivo do presente relatório de estágio e o artigo “The determinants of R&D 

expenditures” de Howe e McFetridge de 1976. Este último artigo já inclui os incentivos 

financeiros como uma variável capaz de afetar as despesas em I&D de uma dada empresa 

(não menciona incentivos fiscais já que em 1976 os mesmos ainda não tinham surgido). 

A variável explicativa autonomia financeira influencia as despesas em I&D de uma 

determinada empresa uma vez que a maior ou menor estabilidade financeira de uma empresa, 

permite a mesma ter mais ou menos capacidade para investir, nomeadamente em I&D (Lai, 

Lin, & Lin, 2015). As variáveis explicativas vendas e número de empregados também 
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influenciam as despesas em I&D sendo esperado uma relação positiva entre estas e a 

intensidade em I&D (Lai et al., 2015). Quanto à variável explicativa, resultado antes de 

impostos, sabe-se que os resultados e os lucros obtidos por parte de uma empresa são 

relevantes para as suas decisões de investimento, nomeadamente para as suas decisões de 

investimento em I&D ((Lai et al., 2015); (G. McFetridge & D. Howe, 1976)). Quanto às 

depreciações, foram incluídas uma vez que considera-se que quanto maiores forem as 

depreciações de uma empresa, maior o seu investimento em atividades de I&D já que a sua 

estrutura de capital está a diminuir (Lai et al., 2015). Por fim, no que se refere a incentivos 

financeiros e fiscais, é esperado que quanto maior o montante recebido pela empresa 

referente a estes, maior o seu investimento em I&D.  

Foi utilizado o método de estimação OLS e obtidos os seguintes resultados: 

 
 

Os coeficientes de regressão das variáveis explicativas Z1, Z4 e Z5 não vão de 

encontro com o que seria esperado, segundo a literatura, e apenas a variável explicativa Z3, 

número de empregados, é que, para um nível de significância de 5%, é estatisticamente 

significativa. A pequena amostra de 9 empresas utilizada para estimar o presente modelo 

econométrico poderá ser um dos principais motivos para a obtenção destes resultados. 

Contudo, mesmo assim, consegue-se perceber que tanto a variável explicativa incentivos 

financeiros como a variável explicativa incentivos fiscais registam uma influência positiva 

sobre as despesas das empresas em I&D, mostrando a importância da sua existência para a 

promoção de I&D entre as mesmas. 

Imagem 3 
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6. Conclusão 
 

Em conclusão, o presente relatório de estágio apresenta uma tentativa de expor e 

provar a crescente importância dos incentivos fiscais no aumento da intensidade em I&D 

em Portugal sendo que os modelos econométricos calculados, apesar de inconclusivos 

quanto a qual dos incentivos públicos à I&D assume maior importância, permitem-nos 

verificar que de facto os incentivos fiscais têm, desde 1997, contribuído significativamente 

para o aumento das despesas em I&D em Portugal. Os modelos econométricos 

desenvolvidos permitem concluir que os dois tipos de incentivos públicos à I&D são 

importantes na prossecução do objetivo de aumento das despesas em I&D em Portugal. Na 

verdade, como também se analisou, cada um deles permite o Governo satisfazer objetivos 

de I&D distintos. Os incentivos financeiros, por um lado, permitem delinear como alvo 

determinadas atividades de I&D que sejam de maior importância serem realizadas numa 

determinada altura, permitem a emergência de inovações radicais e investir em I&D no longo 

prazo (OCDE, 2014). Os incentivos fiscais, por outro lado, permitem aumentar a I&D no 

curto prazo, são instrumentos mais flexíveis e encorajam inovações do tipo incremental 

(OCDE, 2014). Assim sendo, é importante que exista uma complementaridade entre os dois 

e que se ajuste a quantidade de cada um face às necessidades do país em cada momento. Até 

o ano 2000 os incentivos financeiros predominavam entre os apoios públicos à I&D em 

Portugal. A partir desse ano, contudo, os incentivos fiscais, face aos objetivos a cumprir no 

âmbito da Estratégia de Lisboa e, mais recentemente, no âmbito da Estratégia Europa 2020, 

ganharam importância passando a ser os mais utilizados. Mais recentemente, a partir de 2009, 

os dois têm sido bastante usados pelas empresas apresentando pesos cada vez mais próximos 

no total do financiamento público à I&D empresarial. De novo, é importante referir que o 

estágio na KPMG não só permitiu-me alargar e aprofundar os meus conhecimentos sobre 

os incentivos fiscais e financeiros disponíveis às empresas, o que é útil para uma análise crítica 

do tema que apresento e que agora concluo, como também para adquirir capacidades técnicas 

importantes em Excel e em outras ferramentas, úteis na elaboração do presente relatório. 

No futuro, uma boa questão de investigação a seguir, é a análise de qual destes 

incentivos à I&D, para o caso específico português, é mais eficaz no aumento da inovação, 

ou seja, mais eficaz na conversão dos investimentos em atividades de I&D, em produtos ou 

serviços comercializáveis e, portanto, em produtos ou serviços valorizados pelos 

consumidores.  
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8. Anexos 

 

Anexo 1 - Evolução do Financiamento Público à I&D empresarial, do PIB e das 

Despesas em atividades de I&D pelas empresas entre 1997 e 2016 

 

 

Anos 

 

Incentivos 

Financeiros 

 

Incentivos 

Fiscais 

Despesas em 

atividades de 

I&D: setor de 

execução - 

Empresas 

 

 

PIB 

1997 10 574 117,65 6 848 000 129 565 700 102 356 901 

1998 6 498 740,741 8 922 000 157 181 400 111 385 192 

1999 14 947 935,48 11 033 000 184 797 100 119 639 161 

2000 10 808 632,08 13 479 000 257 553 900 128 466 305 

2001 6 990 369,369 29 843 500 330 310 700 135 827 522 

2002 12 355 963,89 40 437 700 334 174 400 142 631 414 

2003 17 935 576,92 44 767 200 338 038 100 146 158 277 

2005 23 608 961,39 44 261 027,42 462 014 900 158 652 559 

2006 27 185 899,28 89 440 000 736 402 450 166 248 715 

2007 47 588 492,8 141 580 000 1 010 790 000 175 467 717 

2008 76 422 982,13 131 960 000 1 295 099 000 178 872 582 

2009 72 042 513,6 125 120 000 1 311 069 600 175 448 190 

2010 119 210 535,3 82 651 566,01 1 266 296 100 179 929 812 

2011 71 459 260,25 80 791 812,3 1 216 345 600 176 166 578 

2012 68 040 174,54 79 440 086,93 1 153 332 200 168 397 969 

2013 92 477 573,72 81 776 418,4 1 072 908 700 170 269 327 

2014 37 188 285,85 85 073 305,56 1 035 966 200 173 079 055 

2015 70 438 346,74 106 364 827,5 1 036 532 300 179 809 061 

2016 110 341 004,8 84 700 686,99 1 156 466 100 185 493 977 

Fontes: (PORDATA, 2017a), (QREN, 2015), (Portugal2020, 2018), (AT, 2018), (Carvalho, 

2013) 

Nota: O ano de 2004 foi excluído por falta de dados. 
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Anexo 2 - Dados utilizados no modelo econométrico (5.1.) para as variáveis W, X1 e X2 

Anos id País W X1 X2 

1997 1 Portugal 0.126582280954364 0.200037889351948 62.221598522214 

1998 1 Portugal 0.141115167265681 0.214370782345893 63.8016586621317 

1999 1 Portugal 0.154462049428782 0.228472763228643 63.2899791064232 

2000 1 Portugal 0.200483620977501 0.241210338135583 67.5983480648875 

2001 1 Portugal 0.243183925567014 0.254004689136557 65.2452453634544 

2002 1 Portugal 0.234292285709234 0.271089782768883 62.2453339767073 

2003 1 Portugal 0.231282214691132 0.288535126179595 60.584252782345 

2004 1 Portugal 0.262533569092112 0.294777107425838 62.9717899721997 

2005 1 Portugal 0.291211754107288 0.301076240354218 62.6943559101369 

2006 1 Portugal 0.442952265826536 0.350997921587004 68.1346619731768 

2007 1 Portugal 0.576054682469026 0.400593840961577 69.9225487728891 

2008 1 Portugal 0.724034385549374 0.574268077513684 72.238796217522 

2009 1 Portugal 0.747268809099712 0.566677876714511 60.9951006049136 

2010 1 Portugal 0.703772257595645 0.592082711402705 67.2942402674216 

2011 1 Portugal 0.690451965298435 0.631040169224645 73.5912574745023 

2012 1 Portugal 0.684884863427302 0.612969513066684 76.3259205341129 

2013 1 Portugal 0.630124473329245 0.550409946487962

1 

78.7129439937235 

2014 1 Portugal 0.598550876072209 0.560489894321108

9 

80.6244868854871 

2015 1 Portugal 0.576462773475025 0.572099242197403 80.7285790786706 

2016 1 Portugal 0.623452102706278 0.615767816275449 79.7007549199293 

Fontes: (PORDATA, 2017b), (INE, 2018), (PORDATA, 2017c), (PORDATA, 2017d), 

(PORDATA, 2017e) 

 

Anexo 3 - Dados utilizados no modelo econométrico (5.1.) para as variáveis X3, X4, X5, 

X6 

Anos X3 X4 X5 X6 

1997 8.48479711658269 2.3 -2.33848424152662 29.22 

1998 8.820402837323069 2.6 -1.73793299202644 28.97 

1999 7.41029292295875 2.3 -1.7195038671326 28.53 

2000 7.3781393368347 2.9 -1.95195152534355 27.9 
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2001 5.73007606936309 4.4 -3.29086471886014 27.51 

2002 5.00921455373381 3.6 -4.11788668098039 26.84 

2003 2.47271123596939 3.2 -3.38591840406 25.86 

2004 4.25106612333697 2.4 -6.06950527946941 25.4 

2005 4.122158306679301 2.3 -5.76397888419814 24.64 

2006 4.78791898969621 3.1 -4.29464973608969 24.49 

2007 5.545307222374609 2.5 -2.86975865765667 24.39 

2008 1.94045096056047 2.6 -2.89580434412245 23.43 

2009 -1.91443091037842 -0.8 -8.012222867616931 22.4 

2010 2.55438485857276 1.4 -7.93548319830401 22.62 

2011 -2.09150110155174 3.7 -3.99837476550177 22.08 

2012 -4.40980865280815 2.8 -5.282724045205079 21.83 

2013 1.11127112227822 0.3 -4.501397952903169 21.47 

2014 1.65016685594815 -0.3 -4.118291494022771 21.65 

2015 3.88840001466383 0.5 -3.11797412701021 22.39 

2016 3.16164044702953 0.6 -3.30587553255166 22.21 

Fontes: (PORDATA, 2017f), (PORDATA, 2017g), (PORDATA, 2017h), (INE, 2018), 

("The World Bank," 2017) 

 

Anexo 4 - Dados utilizados no modelo econométrico (5.1.) para as variáveis X7, X8, X9 e 

X10 

Anos X7 X8 X9 X10 

1997 25.9836901470864 39.6 0.010330635 0.00669031587816438 

1998 27.3337051840787 37.4 0.005834475 0.00801004140658123 

1999 27.5785952728304 37.4 0.012494183 0.00922189683359615 

2000 27.9910751694773 35.2 0.008413593 0.0104922454179717 

2001 27.3671340334104 35.2 0.005146504 0.021971614854315 

2002 25.8428343141855 33 0.008662863 0.0283511877684954 

2003 23.7450801366521 33 0.012271339 0.0306292609073381 

2004 23.3939978904988 27.5 0.012076544 0 

2005 23.0974528434804 27.5 0.014880921 0.0278980860434782 

2006 22.5008054949477 27.5 0.016352547 0.0537989120697865 

2007 22.4811724198817 26.5 0.027120939 0.0806872069806436 

2008 22.8377091353218 26.5 0.0427248163332265 0.0737731845342289 

2009 21.1497194698902 26.5 0.041061987 0.0713145003091796 
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2010 20.5289493661006 29 0.0662539097745514 0.0459354484329363 

2011 18.4210877956658 29 0.0405634604822715 0.0458610329026202 

2012 15.8386708333757 31.5 0.0404043914211341 0.047174017241265 

2013 14.7542722125166 31.5 0.0543125267183325 0.0480276863959179 

2014 15.018050566546 29.5 0.021486300494303 0.0491528599806603 

2015 15.4852596666416 27.5 0.0391739695142505 0.0591543201095967 

2016 15.2526246175637 27.5 0.0594849528672298 0.0456622303105831 

Fontes: (PORDATA, 2017i), (INE, 2018), (Xavier et al., 2013), (Carvalho, 2013), (QREN, 

2015), (Portugal2020, 2018), (AT, 2018) 

 

Anexo 5 – Identificação das Empresas utilizadas no modelo econométrico (5.2.) e os 

seus dados – Parte 1  

Anos id Empresa Y X1 X2 X3 X4 X5 

2010 1 Deimos 

Engenharia, 

S.A. 

593481 39.22 2554103 40 64.552 65395 

2011 1 Deimos 

Engenharia, 

S.A. 

2538140 31.50 2338901 35 -53.008 54565 

2012 1 Deimos 

Engenharia, 

S.A. 

2419493 23.74 1989318 33 -246.35 44394 

2013 1 Deimos 

Engenharia, 

S.A. 

2459953 24.93 2129249 35 35791 43077 

2010 2 TECNIMEDE 

- Sociedade 

Técnico-

Medicinal, S.A. 

5163617 38.06 83639101 164 17705436 1272651 

2011 2 TECNIMEDE 

- Sociedade 

Técnico-

Medicinal, S.A. 

6604399 46.28 78289542 168 13576648 1539238 

2012 2 TECNIMEDE 

- Sociedade 

7729776 66.54 65485737 171 23346136 1272651 
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Técnico-

Medicinal, S.A. 

2013 2 TECNIMEDE 

- Sociedade 

Técnico-

Medicinal, S.A. 

6468848 67.33 62625932 197 1326399 1214760 

2010 3 SINFIC - 

Sistemas de 

Informação 

Industrial e 

Consultoria, 

S.A 

1905617 38.66 10438298 182 1508738 387487 

2011 3 SINFIC - 

Sistemas de 

Informação 

Industrial e 

Consultoria, 

S.A 

1582793 52.13 9132237 173 1735163 525599 

2012 3 SINFIC - 

Sistemas de 

Informação 

Industrial e 

Consultoria, 

S.A 

1080707 57.91 10160549 186 2823354 425976 

2013 3 SINFIC - 

Sistemas de 

Informação 

Industrial e 

Consultoria, 

S.A 

1493198 49.73 9278492 187 662681 471414 

2010 4 VORTAL - 

Comércio 

Electrónico, 

Consultadoria e 

1877187 58.53 9852984 101 1782594 677332 
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Multimédia, 

S.A. 

2011 4 VORTAL - 

Comércio 

Electrónico, 

Consultadoria e 

Multimédia, 

S.A. 

898153 61.94 9905333 112 1488200 700343 

2012 4 VORTAL - 

Comércio 

Electrónico, 

Consultadoria e 

Multimédia, 

S.A. 

1629957 52.16 8715217 83 2121849 622610 

2013 4 VORTAL - 

Comércio 

Electrónico, 

Consultadoria e 

Multimédia, 

S.A. 

1716273 53.77 9896035 81 1368784 846273 

2010 5 Oliveira & 

Irmão, S.A 

996513 40.64 2469014 7 93426 6859 

2011 5 Oliveira & 

Irmão, S.A 

1161603 47.41 2573684 7 53026 10434 

2012 5 Oliveira & 

Irmão, S.A 

2252285 48.93 1997715 7 -9892 10436 

2013 5 Oliveira & 

Irmão, S.A 

2439786 77.66 278752 1 -13268 14671 

2010 6 CABOPOL - 

Indústria de 

Compostos, 

S.A 

1618128 44.49 51198438 72 5100552 1384039 

2011 6 CABOPOL - 

Indústria de 

1014446 47.85 59895704 75 5327348 1337109 
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Compostos, 

S.A 

2012 6 CABOPOL - 

Indústria de 

Compostos, 

S.A 

785536 50.33 64003893 81 6903864 1306394 

2013 6 CABOPOL - 

Indústria de 

Compostos, 

S.A 

1392570 53.92 69579638 81 7421615 1241494 

2010 7 Hovione 

FarmaCiência, 

S.A 

5531293 31.64 66529569 520 412694 5254042 

2011 7 Hovione 

FarmaCiência, 

S.A 

10146020 32.30 75072647 532 3306056 3165759 

2012 7 Hovione 

FarmaCiência, 

S.A 

11497709 31.66 82616922 558 3729431 3411961 

2013 7 Hovione 

FarmaCiência, 

S.A 

11498626 33.31 81867037 604 6861741 3673796 

2010 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

727917 60.37 5646480 95 1599490 208930 

2011 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

740216 79.22 5732921 91 1516892 211541 

2012 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

1198085 80.18 6671112 91 1746481 159649 

2013 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

1094538 81.01 7491159 108 1827349 103859 
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2010 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

826699 37.24 4774853 84 114340 112963 

2011 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

841596 45.46 4988894 79 107072 106466 

2012 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

928340 38.25 5196439 69 112229 96407 

2013 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

874260 44.19 5805981 68 142929 84349 

Fontes: (AMADEUS, 2018), (DGEEC, 2018) 

 

Anexo 6 – Identificação das Empresas utilizadas no modelo econométrico (5.2.) e os 

seus dados – Parte 2 

Anos id Empresa X6 X7 

2010 1 Deimos 

Engenharia, S.A. 

212540 29826.34 

2011 1 Deimos 

Engenharia, S.A. 

199497 4182.37 

2012 1 Deimos 

Engenharia, S.A. 

212192 0,000 

2013 1 Deimos 

Engenharia, S.A. 

0 5117.95 

2010 2 TECNIMEDE - 

Sociedade 

Técnico-

Medicinal, S.A. 

231300 4866610.46 

2011 2 TECNIMEDE - 

Sociedade 

Técnico-

Medicinal, S.A. 

0 2917016.36 

2012 2 TECNIMEDE - 

Sociedade 

Técnico-

Medicinal, S.A. 

0 3491169.07 

2013 2 TECNIMEDE - 

Sociedade 

968395 278690.71 
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Técnico-

Medicinal, S.A. 

2010 3 SINFIC - Sistemas 

de Informação 

Industrial e 

Consultoria, S.A 

0 279682.02 

2011 3 SINFIC - Sistemas 

de Informação 

Industrial e 

Consultoria, S.A 

0 120000,000 

2012 3 SINFIC - Sistemas 

de Informação 

Industrial e 

Consultoria, S.A 

962228 421549.78 

2013 3 SINFIC - Sistemas 

de Informação 

Industrial e 

Consultoria, S.A 

0 150450.06 

2010 4 VORTAL - 

Comércio 

Electrónico, 

Consultadoria e 

Multimédia, S.A. 

972035 559941.49 

2011 4 VORTAL - 

Comércio 

Electrónico, 

Consultadoria e 

Multimédia, S.A. 

0 339345.38 

2012 4 VORTAL - 

Comércio 

Electrónico, 

Consultadoria e 

Multimédia, S.A. 

0 522877.49 

2013 4 VORTAL - 

Comércio 

1236851 0,000 
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Electrónico, 

Consultadoria e 

Multimédia, S.A. 

2010 5 Oliveira & Irmão, 

S.A 

0 0,00 

2011 5 Oliveira & Irmão, 

S.A 

0 318726.87 

2012 5 Oliveira & Irmão, 

S.A 

1 584 366 154478.55 

2013 5 Oliveira & Irmão, 

S.A 

125842 0,00 

2010 6 CABOPOL - 

Indústria de 

Compostos, S.A 

0 775225.25 

2011 6 CABOPOL - 

Indústria de 

Compostos, S.A 

0 253159.8 

2012 6 CABOPOL - 

Indústria de 

Compostos, S.A 

0 0 

2013 6 CABOPOL - 

Indústria de 

Compostos, S.A 

507014 0 

2010 7 Hovione 

FarmaCiência, S.A 

0 0 

2011 7 Hovione 

FarmaCiência, S.A 

0 586281.64 

2012 7 Hovione 

FarmaCiência, S.A 

0 1924817.77 

2013 7 Hovione 

FarmaCiência, S.A 

0 1773774.63 

2010 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

0 0,00 
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2011 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

0 211 000,00 

2012 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

0 339833.57 

2013 8 SISCOG - 

Sistemas 

Cognitivos, S.A 

335062 338838.18 

2010 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

0 0,00 

2011 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

139746 28502.60 

2012 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

0 36524.95 

2013 9 Gmvis Skysoft, 

S.A. 

0 38767.21 

Fontes: (QREN, 2015), (Portugal2020, 2018), (AT, 2018) 

 


