
SIFIDE II Guia 2022  

Como o Investimento em Investigação e
Desenvolvimento contribui para o
desenvolvimento Sustentável da sua
Empresa. 



SIFIDE - O QUE É  

O SIFIDE – "Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento
Empresarial" - é um mecanismo de apoio fiscal que visa aumentar a
competitividade das empresas, apoiando o seu esforço em investigação e
desenvolvimento (I&D) através da dedução à coleta do IRC das respetivas
despesas.
Este sistema foi criado em 1997 como medida de estímulo à participação do
setor empresarial no esforço global de I&D. 
Em 2014, o Decreto-Lei n.º 162/2014 - que aprova um novo Código Fiscal do
Investimento e procede à revisão dos regimes de benefícios fiscais ao
investimento produtivo - estabelece o atual SIFIDE II, a vigorar nos períodos de
tributação de 2014 a 2025; 
A Lei do Orçamento do Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro)
introduz alterações ao Código Fiscal do Investimento (vide Artigo 402.º),
nomeadamente na redação dos artigos 37.º, 38.º e 40.º deste Código, no que ao
SIFIDE II diz respeito.

O SIFIDE II  visa  aumentar  a  competitividade  
das empresas,  apoiando  o  seu  esforço  em 
 investigação  e desenvolvimento através da
dedução à coleta do IRC de uma  percentage
das  respetivas  despesas  de  I&D  (na parte
não comparticipada a fundo perdido pelo
Estado ou por Fundos Europeus).

O SIFIDE II constitui-se como uma peça
fundamental no contexto atual, alinhado com
os objetivos nacionais e comunitários, com
vista a uma sociedade cada vez mais
sustentável baseada numa economia circular,
resiliente e de baixo carbono.



A lei do Orçamento do Estado para 2015 – Decreto-Lei n.º 162/2014 de 31 de outubro,
veio estabelecer que o SIFIDE II passa a vigorar no período de tributação de 2014 a
2020.

Posteriormente foram introduzidas alterações através da Lei n.º 42/2016 de 28 de
dezembro, da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro e pela Lei n.º 71/2018 de 31 de
dezembro.

Com a Lei n.º 2/2020 de 31 de março, o SIFIDE II passa a vigorar até ao período de
tributação de 2025.

A Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro define as condições aplicáveis aos fundos de
apoio à I&D.

A Portaria 295/2021 de 23 de julho regulamenta o regime transitório
extraordinário e transitório de incentivo à manutenção dos postos de trabalho
para empresas não PME. 

SIFIDE - Enquadramento Legislativo

Informação relevante sobre Investimento em fundos de Investimento (Artigo 402.º - Alteração ao Código Fiscal do Investimento).

"  ... Contribuições para fundos de investimento, públicos ou privados, que realizem investimentos de capital próprio e de quase-
capital, tal como definidos na Comunicação da Comissão 2014/C19/04, de 22 de janeiro de 2014, em empresas dedicadas
sobretudo a investigação e desenvolvimento, incluindo o financiamento da valorização dos seus resultados, cuja idoneidade em
matéria de investigação e desenvolvimento seja reconhecida pela Agência Nacional de Inovação, S. A...."

"Caso as unidades de participação nos fundos de investimento ..... sejam alienadas antes de decorrido o prazo de cinco anos
contados da data da aquisição, ao IRC do período da alienação é adicionado o montante que tenha sido deduzido à coleta, na
proporção correspondente ao período em falta, acrescido dos correspondentes juros compensatórios"

"Independentemente do período de investimento previsto no respetivo regulamento de gestão, caso o fundo de investimento não
venha a realizar, pelo menos, 80 % do investimento nas empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento ....... no
prazo de cinco anos contados da data da aquisição das unidades de participação, ao IRC do período de tributação em que se
verifique o incumprimento daquele prazo é adicionado o montante proporcional à parte não concretizada dos investimentos que
tenha sido deduzido à coleta;

"Caso as empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento não concretizem o investimento em atividades de
investigação e desenvolvimento, ............no prazo de cinco anos contados da data de aquisição dos investimentos de capital próprio e
de quase -capital, ao IRC do período de tributação em que se verifique o incumprimento daquele prazo é adicionado o montante
proporcional à parte não concretizada dos investimentos que tenha sido deduzido à coleta"



Dados publicados pela ANI- Agência Nacional de Inovação mostram a
evolução dos apoios SIFIDE desde 2006 até 2021

O Investimento efetuado pelas empresas em Investigação e Desenvolvimento,
quer seja efetuado internamente ou através de investimento em fundos de
capital de risco certificados, contribui diretamente para a melhoria da situação
económica da empresa através do beneficio fiscal atribuído pelo SIFIDE, que
pode atingir o valor máximo de 82.5% dos investimentos efetuados.

SIFIDE - PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



QUEM PODE BENEFICIAR DOS APOIOS SIFIDE?
Sujeitos passivos de IRC residentes em território português
que exerçam, a título principal ou não, uma atividade de
natureza agrícola, industrial, comercial e de serviços e os não
residentes com estabelecimento estável nesse território, que
tenham despesas com investigação e desenvolvimento (I&D).

O QUE SÃO ACTIVIDADES DE  I&D ? 

O  lucro  tributável  em  IRC  não  seja  determinado  por 
 métodos indiretos;
Não sejam devedores ao Estado e à Segurança Social de
quaisquer contribuições,  impostos ou quotizações,  ou
tenham o pagamento devidamente assegurado.

Para poderem beneficiar da dedução à coleta SIFIDE, estes
sujeitos passivos devem cumprir dois requisitos:

Desenvolvimento de novo produto, processo ou
serviço, ou a introdução de melhorias técnicas.
Exige a presença de um elemento apreciável de
novidade e a resolução de uma incerteza científica
e/ou tecnológica.
As despesas resultantes destas atividades são
elegíveis.

De acordo com a Agência Nacional de Investigação
são:



Aquisições de ativos fixos tangíveis, à exceção
de edifícios e terrenos, desde que criados ou
adquiridos em estado novo e diretamente
afetos à realização de atividades de I&D;
Despesas com pessoal, com habilitações
literárias mínimas do nível 4 do Quadro
Nacional de Qualificações, diretamente
envolvido em tarefas de I&D;
Despesas com a participação de dirigentes e
quadros na gestão de instituições de I&D;
Despesas de funcionamento, até ao máximo
de 55% das despesas com o pessoal com
habilitações literárias mínimas do nível 4 do
QNQ, diretamente envolvido em tarefas de
I&D, contabilizadas a título de remunerações,
ordenados ou salários, respeitantes ao
exercício;

DESPESAS ELEGÍVEIS

Despesas relativas à contratação de atividades de I&D junto de entidades públicas ou
beneficiárias do estatuto de utilidade pública ou de entidades cuja idoneidade em
matéria de investigação e desenvolvimento seja reconhecida por despacho conjunto
dos Ministros da Economia e da Inovação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
Participação no capital de instituições de I&D e contributos para fundos de
investimentos, públicos ou privados, destinados a financiar empresas dedicadas
sobretudo a I&D;
Custos com registo e manutenção de patentes;
Despesas com a aquisição de patentes que sejam predominantemente destinadas à
realização de atividades de I&D; (Só PME)
Despesas com auditorias à I&D;
Despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de I&D apoiados.



BENEFÍCIOS FISCAIS SIFIDE

Estes apoios permitem recuperar até 82,5% do Investimento em I&D, na parte que não
tenha sido objeto de comparticipação financeira do Estado a fundo perdido, realizadas
nos períodos de tributação de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2025.

Taxa Base: Dedução fiscal aplicável à despesa total em I&D no ano corrente – 32,5%;

Taxa Incremental: 50% do aumento da despesa face à média dos dois anos anteriores
(máximo de 1.5M€).

Para os sujeitos passivos de IRC que sejam PME, que ainda não completaram dois
exercícios e não beneficiaram da Taxa Incremental, aplica- se uma majoração de 15% à
Taxa Base (47,5%).

APOIOS

82,5%

 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.

32,5% 50%

Primeiro ano de investimentos SIFIDE 

do Investimento 

Anos seguintes: 

do Investimento 



INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

EM QUE FUNDOS INVESTIR?

Investir em fundos ou promover I&D direta?

INVESTIR EM I&D ?
O contributo das empresa privadas para a Investigação e
desenvolvimento em Portugal, é uma aposta no
desenvolvimento sustentável das empresas e do País.
O impacto nas empresas, quer desenvolvam I&D própria ou
através de investimento em fundos é imediato e de médio
longo prazo.

O investimento em fundos para além de reforçar o balanço das
empresas fortalecendo o seu ativo, reforça a imagem
institucional da empresa.

A escolha da investigação a efetuar e as áreas de investimentos
é também importante pelo que devem as empresas procurar
áreas que permeiem a sustentabilidade e a diminuição da
pegada de Carbono.

Escolha, fundos certificados pela CMVM, geridos por
sociedades também registadas na CMVM e que façam parte
da lista dos fundos registados na ANI - como fundos
Certificados SIFIDE

Escolha Fundos em atividade e investimentos efetuados,
com boa carteira de alternativas de investimento e
maturidade superior a 5 anos.

Nem todas as empresas desenvolvem actividade em áreas que lhe permitam fazer I&D direta.

MAS, TODAS AS EMPRESAS PORTUGUESAS PODEM CONTRIBUIR PARA O ESFORÇO DE I&D
GLOBAL INVESTINDO EM FUNDOS CERTIFICADOS



FUNDOS CERTIFICADOS

Gestão Profissional;
Caracterização dos Investimentos a Investir: 

 Politica e processos de Investimento;

O que oferecem os fundos de Investimentos:
1.
2.

a.
          b. Dispersão de risco.
3. Acompanhamento dos investimentos;
4. Potencial de valorização;

 A experiência profissional dos responsáveis da
sociedade gestora.
As características da política de Investimento do
Fundo.
As características da distribuição de rendimentos   aos
investidores.
Apesar dos fundos terem comissões e custos
diferentes em média, as comissões praticadas são
idênticas. O regulador ao abrigar o investimento de
80% do capital investido em I&D veio "moralizar" os
custos praticadas pelas Sociedades Gestoras.
O acompanhamento efetuado às empresas investidas 

Na escolha do Fundo deve ter em consideração:
1.

2.

3.

4.

5.

 Se o fundo promove a realização de 
 investimentos responsáveis.  
 Se o fundo promove a integração de
factores ESG (Enviromental, Social e
Governance) na análise dos investimentos, 

Adicionalmente deve ter em consideração:
1.

2.



FUNDO SIFIDE - GERIDO POR INSIGHT VENTURE

ISIN:  PTIGHDIM0018 UNIDADES PARTICIPAÇÃO: A   

REGISTADO NA COMISSÃO DE MERCADO DE
VALORES MOBILIÁRIOS (CMVM) COM O N.º 1735

BANCO DEPOSITÁRIO: BANKINTER S.A. - PORTUGAL

Na Insight Venture contamos com uma equipa profissional com vários anos
de experiência na área do investimento e acompanhamento de empresas.

O Fundo Green Insight I&D, é um fundo em atividade com investimento
efetuados e oportunidade de investimento de valor superior a 20Milhões de
Euros.

INVESTIMENTOS
SAÚDE

RECICLAGEM
 PRODUTOS SUSTENTAVEIS

DIMINUIÇÃO PEGADA CARBONO



Impacto financeiro e fiscal de Investimento no fundo Green Insight I&D

 exemplo: 
IRC A PAGAR - REFERENTE A 2022: 1.000.000€ (valor a pagar em 2023)

COMO DECIDIR VALOR A INVESTIR 



CENÁRIOS DE RENTABILIDADE

Análise de cenários de rendibilidade COM
efeito de Benefício Fiscal de SIFIDE

RENDILIDADE EXPECTÁVEL

Retorno 
Investimento

0 €
50 000 €
100 000 €
180 000 €
250 000 €
500 000 €

Impacto Fiscal 
Retorno Global

103 500 €
143 000 €
182 500 €
262 500 €
332 500 €
582 500 €

Rendibilidade  %
c/impactos fiscais

3,5%
43,0%
82,5%
162,5%
232,5%
482,5%

 
 

Muito Pessimista
Pessimista

Conservador
Prudente
otimista

Muito Otimista

Valor 
Investimento

100 000 €
100 000 €
100 000 €
100 000 €
100 000 €
100 000 €

 
Mais valia

-100 000 €
-50 000 €

0 €
80 000 €
150 000 €
400 000 €

Beneficio
 SIFIDE

82 500 €
82 500 €
82 500 €
82 500 €
82 500 €
82 500 €

 Outros 
21 000 €
10 500 €

0 €
0 €
0 €
0 €

 Mais valia 
Global 

 3 500 € 
 43 000 € 
 82 500 € 

 162 500 € 
 232 500 € 
 482 500 € 

 
 

Muito Pessimista
Pessimista

Conservador
Prudente
otimista

Muito Otimista

Valor Mais valia SIFIDE Retorno Global

Muito Pessimista Pessimista Conservador Prudente otimista Muito Otimista

600.000 € 

400.000 € 

200.000 € 

0 € 

-200.000 € 



AGENDA I&D - SIFIDE

Até 31 de Dezembro 2021 

Até 30 Maio 2023 

Realizar despesas de I&D = Efectuar
Investimento no fundo certificado

Apresentar candidatura a ANI 

Na Insight acompanhamos as nossas empresas e os nossos
investidores, colaborando na apresentação de candidaturas
ao SIFIDE ANI

Para mais informações sobre  Investimento no Fundo Green Insight I&D - FCR,
contacte:
Tel:+351218025190 
Email: Greeninsightid@inisghtventure-scr.com


