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9 — O apoio logístico e administrativo à autoridade 
de gestão do PO de Assistência Técnica FEDER é as-
segurado pelo Instituto Financeiro para o Desenvolvi-
mento Regional, I. P.»

10 — Alterar o anexo X da Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 25/2008, de 13 de fevereiro, al-
terada pelas Resoluções do Conselho de Ministros 
n.os 72/2008, de 30 de abril, 74/2009, de 26 de agosto, 
e 91/2009, de 22 de setembro, que passa a ter a se-
guinte redação:

«1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]
8 — As despesas inerentes às atividades da au-

toridade de gestão do PO de Assistência Técnica 
FSE que sejam consideradas elegíveis a financia-
mento comunitário são asseguradas pela assistên-
cia técnica do PO, sendo as restantes despesas su-
portadas pelo Instituto de Gestão do Fundo Social 
Europeu, I. P.

9 — O apoio logístico e administrativo à autori-
dade de gestão do PO de Assistência Técnica FSE é 
assegurado pelo Instituto de Gestão do Fundo Social 
Europeu, I. P.»

11 — Determinar que a presente resolução produz efei-
tos a partir da data da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 23 de agosto 
de 2012. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Portaria n.º 274/2012
de 6 de setembro

No contexto da atual crise económica e financeira foram 
adotadas, no âmbito do Sistema de Incentivos à Investi-
gação e Desenvolvimento Tecnológico e do Sistema de 
Incentivos à Inovação, condições e regras de flexibilidade 
de caráter provisório, tendo em vista a adaptação às novas 
condições de mercado.

Este regime transitório, quanto ao Sistema de Incenti-
vos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, foi 
fixado pelo artigo 4.º da Portaria n.º 353 -B/2009, de 3 
de abril, até 31 de dezembro de 2010, prazo que veio a 
ser prorrogado até 31 de dezembro de 2011, pelo n.º 1 do 
artigo 3.º da Portaria 1102/2010, de 25 de outubro. No 
que diz respeito ao Sistema de Incentivos à Inovação, o 
artigo 3.º da Portaria n.º 353 -C/2009, de 3 de abril, fixou 
o prazo de 31 de dezembro de 2010 para aplicação do 
regime transitório, o qual foi mantido em vigor até 31 de 
dezembro de 2011, conforme disposto no n.º 1 do artigo 3.º 
da Portaria n.º 1103/2010, de 25 de outubro.

Face à persistência continuada do contexto de retra-
ção do investimento empresarial, importa retirar o caráter 
transitório atribuído às referidas condições e regras de 

flexibilidade, constante quer na Portaria n.º 1102/2010, de 
25 de outubro, que alterou e republicou o Regulamento do 
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico, aprovado pela Portaria n.º 1462/2007, de 15 
de novembro, quer ainda na Portaria n.º 1103/2010, de 25 
de outubro, que alterou e republicou o Regulamento do 
Sistema de Incentivos à Inovação, aprovado pela Portaria 
n.º 1464/2007, de 15 de novembro, fixando -se como prazo 
de vigência das mesmas o termo do período de progra-
mação, por forma a permitir a manutenção da aplicação 
de um regime mais favorável aos beneficiários no atual 
enquadramento económico.

Assim:
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 287/2007, 

de 17 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 65/2009, de 20 de março, manda o Governo, pelo Mi-
nistro da Economia e do Emprego, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

A presente portaria procede à alteração:

a) À Portaria n.º 1102/2010, de 25 de outubro, que alte-
rou e republicou o Regulamento do Sistema de Incentivos 
à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, aprovado 
pela Portaria n.º 1462/2007, de 15 de novembro, e alte-
rado e republicado pelas Portarias n.os 711/2008, de 31 de 
julho, 353 -B/2009, de 3 de abril, e 1102/2010, de 25 de 
outubro; e

b) À Portaria n.º 1103/2010, de 25 de outubro, que alte-
rou e republicou o Regulamento do Sistema de Incentivos 
à Inovação, aprovado pela Portaria n.º 1464/2007, de 15 
de novembro, e alterado e republicado pelas Portarias 
n.os 353 -C/2009, de 3 de abril, e 1103/2010, de 25 de ou-
tubro.

Artigo 2.º
Alteração à Portaria n.º 1102/2010, de 25 de outubro

Revoga -se o caráter transitório das normas abrangidas 
pelo n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 1102/2010, de 25 
de outubro, que alterou e republicou o Regulamento do 
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico.

Artigo 3.º
Alteração à Portaria n.º 1103/2010, de 25 de outubro

Revoga -se o caráter transitório das normas abrangidas 
pelo n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 1103/2010, de 25 
de outubro, que alterou e republicou o Regulamento do 
Sistema de Incentivos à Inovação.

Artigo 4.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, produzindo efeitos à data de 1 de janeiro 
de 2012.

Pelo Ministro da Economia e do Emprego, Pedro Mi-
guel Rodrigues da Silva Martins, Secretário de Estado do 
Emprego, em substituição, em 3 de agosto de 2012. 




