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A támogatási intézkedés jogcíme Benefícios contratuais ao investimento produtivo 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto-Lei n. o 249/2009, de 23 de Setembro, que no uso da autori
zação legislativa concedida pelos artigos 106. o e 126. o da Lei n. o 64-A/ 
2008, de 31 de Dezembro, aprova o Código Fiscal do Investimento 
Publicado no D.R. n. o 185, Série I de 2009-09-23 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 75,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés, Egyéb – Regime de auxílios contratuais fiscais ao inves
timento: a)Crédito de imposto, determinado com base na aplicação de 
uma % entre 10 % e 20 %, das aplicações relevantes do projecto efec
tivamente realizadas, a deduzir ao mont. apurado, nos termos da al. a) 
do n o 1 do art. 83 o do CIRC; b)Isenção ou red. de IMI, relativam. aos 
prédios utilizados pela entidade na activ. desenv. no quadro do proj. de 
invest.; c)Isenção ou red. de IMT, relativam. aos imóveis adq. pela 
entidade, destinados ao exercício da sua activ. desenv. no âmbito do 
proj. de invest.; d)Isenção ou redução do imp. do selo que for devido 
em todos os actos ou contratos necess. à realização do proj. de invest. 

Sectores econ. elegíveis para beneficiar de auxílios (CAE serão def. por 
portaria regulament. posteriorm. à public. do acto): a)Indústria extrac
tiva e indúst. transformadora; b)Turismo e as activ.s declaradas de 
interesse para o turismo nos termos da legisl. aplicável; c)Activ.s e 
serviços informáticos e conexos; d) Activ.s agrícolas, piscícolas, agro- 
pecuárias e florestais; e) Activ.s de investigação e desenv. e de alta 
intensidade tecnológica; f)Tecnologias da informação e produção de 
audiovisual e multimédia; g)Ambiente, energia e telecomun.
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Objectivos: Sejam relev. para o desenv. dos sectores considerados de 
interesse estratég. para a econ. nacional; Sejam relev. para a redução das 
assimetrias region.; 

Induzam à criação e manut. de postos de trabalho; Contribuam para 
impulsionar a inovação tecnol. e a investig. científ. nacional. 

Intensidade: O benef. fiscal total a conceder aos proj. de invest. corres
ponde a 10 % das aplicações relev. do proj. efectivamente realizadas. 
No caso de reconhecida relevância excepcional do proj. para a econ. 
nacional, pode ser atribuída, através de resolução do Conselho de 
Ministros, uma majoração até 5 %, respeitando o limite total de 20 % 
das aplicações relev. 

Quanto ao mont. global anual do orç. previsto no âmbito do regime: 
Não é aplicável por tratar-se de benef. fisc. 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Program 

0,00 % .0001 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

0,00 % — 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

0,00 % — 

Női vállalkozók által újonnan létrehozott 
kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

0,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

0,00 % .0001 % 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

0,00 % .0001 % 

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz 
idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

0,00 % — 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

0,00 % .0001 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

0,00 % .0001 % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

0,00 % .0001 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

0,00 % .0001 % 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

0,00 % —
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A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

0,00 % — 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

0,00 EUR — 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 0,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 0,00 % .0001 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

0,00 % — 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

0,00 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

0,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

0,00 EUR — 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

0,00 EUR — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

0,00 EUR — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 0,00 % .0001 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 0,00 % .0001 % 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

0,00 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

0,00 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

0,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/18500/0677406783.pdf
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